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SCOPUL LECŢIEI: 

Copiii să înveţe că trebuie să arate preţuire mamelor, bunicilor, 

mătuşilor sau oicărei persoane care are grijă de ei, nu doar cu vorba, ci 

prin fapte.  
 

 

TEXT BIBLIC:   

Cartea Rut        

    
 

VERSETUL BIBLIC: 

Marcu 7:10 
 

 

RECAPITULARE LA LECŢIA ANTERIOARĂ: 

Reamintiţi copiilor  tema lecţiei anterioare, că  

Dumnezeu răspunde la rugăciunile noastre în trei 

moduri: ,,DA!’’ ,,NU!’’ sau ,,AŞTEAPTĂ!’’ Important 

de reţinut şi de ştiut de către copii este faptul că, chiar 

şi-atunci când El ne răspunde la rugăciune ,,NU!’’, 

Dumnezeu ne iubeşte nespus de mult şi are un plan 

minunat pentru viaţa noastră.  
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Dr. Lupă intră în clasă  cu o găleată şi o matură, într-o mână, şi   

cu trei fotografii, în cealaltă mână, pe care le priveşte atât de  atent,  

încât se împiedică de ceva şi este gata-gata să cadă. Îşi  revine  

totuşi şi, după ce pune găleata cu mătura jos, începe să  

vorbească, spunând copiilor astfel: 

 ,,O, ce bine că n-am căzut! Am fost atât de concentrat la 

 ceste  fotografii, încât era să cad. Copii, de ce credeţi 

 că am adus azi aceste fotografii cu mine?’’  

(Dr. Lupă arată copiilor cele  trei fotografii, apoi  

spune: ,,Cine credeţi voi, copii, că se află 

 pe aceste fotografii?’’  Dr. Lupă îi lasă pe copii să răspundă,  

apoi continuă: ,,O, ce deştepţi sunteţi!  

SCOPUL 

Nu este suficient doar să-i spui mamei că o   

iubeşti. Trebuie să-i arăţi iubirea şi prin fapte. 

 

MATERIALE 

3 fotografii: bunica, 

     mama, 

     mătuşa, 

O găleată, 

O  mătură. 

IDEI pentru Dr. Lupă, 

vezi pag. 17. 

 

 

Într-adevăr, această poză este a bunicii mele, aceasta este a mamei mele şi  aceasta a mătuşii 

mele dragi. O cheamă Ina. Motivul pentru care v-am adus aceste fotografii  este că, în ţara 

noastră, ziua de 8 Martie este o zi foarte specială, deoarece sunt  sărbătorite persoane foarte 

dragi nouă:  mama, bunica, mătuşa, sau femeia care are grijă de noi, ca o mamă.  

Ne place să le facem fericite pe mamele noastre aşa încât să se simtă iubite, nu? Ele se 

îngrijesc de noi cu tot ce ne trebuie; ne pregătesc mâncare, ne calcă hainele, dacă noi nu ştim, 

ne ajută la teme, sunt gata să ne ajute atunci când avem nevoie, etc. În viaţa oricui există o 

astfel de persoană care astăzi trebuie apreciată în mod deosebit. De aceea, tot ce vom face astăzi 

se va concentra asupra acestei persoane.’’ 

Dr. Lupă se trezeşte parcă din visare şi spune: ,,O, eu eram în trecere pe aici! De fapt scopul 

meu era să ajung cât mai repede acasă, s-o ajut pe mama la curăţenie. Dar unde am pus găleata 

şi mopul? A, iată-le! Sunt aici.’’ Dr. Lupă pune cu grijă fotografiile într-un buzunar şi spune: 

,,Iubiţi-vă, respectaţi-vă şi ajutaţi-vă mamele! Aşa nu doar îi veţi spune, ci chiar îi veţi arăta  c-o 

iubiţi. Este foarte important să-i dovediţi mamei că o iubiţi, nu doar cu vorba, ci şi cu fapta: 

puteţi face curăţenie în camera vostră, sau la jucării, sau în dulăpioare, puteţi crea un moment 

special pentru ea, astfel incat sa se simtă iubită ( mângâiaţi-o, spuneţi-i că e frumoasă, specială, 

etc). Mamele sunt foarte fericite atunci când copiii lor le sunt recunoscători.’’ 

Dr. Lupă ia mopul şi găleata şi spune:  ,,Acum eu trebuie să plec. Mama mea mă aşteaptă. La 

revedere, copii!’’ 

 MATERIALS 

Paper 

Red, green, yellow  

       markers 

Un lucru deosebit de impor-

tant este să fiţi foarte atenţi 

şi sensibili la faptul că nu toţi 

copiii au o mamă. Unii copii 

sunt îngrijiţi de o bunică, o 

mătuşă, sau de altcineva. 

De aceea prezentaţi tot 

mesajul astfel încât aceşti 

copilaşi să nu se simtă ex-

cluşi sau, mai rău, să sufere. 

Prezentaţi mesajul astfel 

încât toţi copiii să se simtă 

fericiţi şi     mulţumitori lui 

Dumnezeu  pentru că au pe 

cineva drag care să le 

poarte de grijă 
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SCOPUL 

Prin exempul lui RUT, copiii trebuie să înveţe să-şi arate iubirea şi prin 

fapte, nu doar prin vorbe. 

 

Instrucţiuni pentru învăţător: 

 

1 Aranjaţi 7 pungi, sau cutii, în faţa clasei şi umpleţi-le cu materialele enumerate mai jos, de care 

aveţi nevoie pentru a vă ajuta la povestire. Numiţi aceste pungi drept ,,pungi tainice’’ şi numerotaţi

-le de la 1 la 7. Pe măsură ce spuneţi povestirea, opriţi-vă la momentele oportune şi numiţi  volun-

tari care să scoată recuzita din fiecare pungă şi s-o ţină în sus, în faţa clasei, până ce terminaţi de 

povestit partea respectivă.    

 

2 Implicaţi  restul copiilor, spunându-le să-şi pună mâna în dreptul inimii de fiecare dată când aud 

numele RUT.  

 

3 Materiale: pregătiţi  7 pungi cu următoarele articole: 

 Punga 1: două feţe triste desenate pe o farfurie de carton, pe un pahar de plastic, pe un  

   şerveţel, sau pe o foaie de hârtie. 

 Punga 2: un baston, sau un băţ mic. 

 Punga 3: un castron gol. 

 Punga 4: nuiele maro, sau un coş de nuiele. 

 Punga 5: o bucată de pâine, sau o pâine întreagă. 

 Punga 6: o inimă desenată pe hârtie ( sau pe o farfurie de carton, şerveţel, etc.) şi decupată. 

 Punga 7: imaginea unei case pe care scrie „Casa lui Boaz.” 

 

Povestirea pentru preşcolari: 

 

(ATENŢIE: Nu uitaţi că mâinile copiilor trebuie să fie  în dreptul inimii, ori de câte ori  aud 

cuvântul RUT.)  

 

Era o zi frumoasă în Moab, dar nu pentru toţi. (Puneţi primul voluntar  să deschidă prima pungă 

şi să scoată feţele triste în timp ce povestiţi.) O fiică şi o soacră rămăseseră singure, deoarece 

soţii lor muriseră. Cum credeţi că se simţeau ele? Cele două femei se numeau Naomi şi RUT. 

RUT  era  o tânără femeie foarte iubitoare şi era nora lui Naomi.  

 

Naomi a hotărât să se reîntoarcă  în ţara ei, acolo de unde plecase cu mulţi ani în urmă împre-

ună cu soţul şi fii ei. După ce aceştia au murit,  Naomi i-a spus lui RUT  că  trebuie să se de-

spartă, deaorece ea este o bătrână singură într-o ţară străină, aşa că va pleca acasă. Dar nora ei 

i-a răspuns astfel: „În niciun caz nu te voi lăsa singură. Voi merge şi eu cu tine. Şi voi rămâne 

mereu lângă tine.”  

 

RUT  i-a arătat lui Naomi  totdeauna dragoste. Aşa că au început o călătorie lungă. ( Acum, cel 

de-al doilea voluntar scoate bastonul din a doua pungă.) Ele aveau toiege în mână, la fel ca acesta 

dar mai mari, care să le ajute în călătorie.  
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 Ce este în castronul acesta? Nimic. Exact asta au găsit şi ele de mâncare, când au 

ajuns acasă; adică nimic.  

 

RUT s-a hotărât să facă ceva! A mers pe câmp şi a început să culeagă spicele de 

grâu lăsate în urmă de secerători. Lucra din greu în fiecare zi pentru că soacra ei 

era  bătrână şi  foarte slăbită şi nu ar fi putut să lucreze în bătaia soarelui. (Punga 4 

– beţe/coşul) Ridicaţi mâna dacă credeţi că RUT îi arăta astfel  dragoste soacrei ei. 

Foarte bine!  

 

RUT strângea spicele rămase pe câmp şi le lua acasă, unde le  făcea mâncare pen-

tru ea şi soacra ei. (Punga 5 - pâinea). Ea măcina boabele de grâu, le făcea făină, 

apoi frământa o pâine şi o cocea, astfel încât soacra ei să nu moară de foame. Uau! 

Aşa îşi arăta RUT  dragostea faţă de Naomi!  

 

Într-o zi, proprietarul câmpului, pe nume Boaz, a văzut-o pe RUT şi a auzit cât de 

mult avea ea grijă de mama ei soacră. (Punga 6 - inima). Boaz a plăcut-o pe RUT 

imediat, deoarece ea avea o inimă bună, aşa că a binecuvântat-o. Boaz era uimit de 

dragostea ei. De aceea, a făcut în aşa fel încât să fie sigur că ea primeşte spice des-

tule ca să ducă acasă. Apoi a aflat că soţul ei murise şi că era o femeie străină  într-

o ţară străină. Atunci el s-a hotărât să se căsătorească cu ea. RUT   şi Naomi au 

mers să locuiască în casa lui Boaz. (Punga 7 – casa lui Boaz). Nu mai trebuia să-şi 

facă griji pentru mâncare niciodată. Deoarece RUT  arătase aşa de multă dragoste, 

soacra ei era aşa de fericită! Şi fiţi siguri, copii, că  şi Dumnezeu se bucura de ea! 

De aceea a răsplătit-o. Haideţi acum s-o aplaudăm cu toţii pe RUT. 

Instrucţiuni pentru învăţător: 

1 Mulţumiţi copiilor care au participat la lecţie în vreun fel. 

 

2 La finalul lecției puneţi copiilor următoarele întrebări, sau puneţi o păpușă să-i întrebe:  

  

 Cum își trata Rut soacra? 

 Enumerați câteva lucruri pe care le-a făcut Rut pentru soacra ei. 

 Credeți că lui Rut i-a fost mereu ușor să-și ajute soacra? 

 Acest lucru L-a bucurat pe Dumnezeu? 

 Spuneţi ceva frumos ce aţi făcut pentru mama voastră, sau pentru bunica/mătuşa 

voastră? 

 Cum vrea Dumnezeu să ne tratăm mamele/bunicile/mătuşile? (fiţi siguri că toţi copiii 

vorbesc despre cum să-şi iubească mama şi cum să o ARATE în mod special.) 

 Vreţi să fiţi ca Rut şi să îi arătaţi dragoste mamei sau bunicii/mătuşii voastre? 

 Ce puteţi face în această săptămână  de ziua femeii ca să vă arătaţi dragostea faţă de 

mama/bunica/mătuşa voastră? 
 
 

Aţi mers vreodată în vreo drumeţie? Toiegele sunt foarte utile, mai ales la urcuş.  

 

Naomi şi RUT au ajuns, în sfâşit,  la destinaţie, adică în ţara lui Naomi. Dar acum 

aveau o altă problemă. Erau foarte sărace. (Punga 3 – castronul gol.)  
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INSTRUCŢIUNI: 

Faceţi 4 inimi de hârtie pe care trebuie să lipiţi cele 4 imagini de la 

secţiunea Vizuale, pag.  12. 

 

   

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI BIBLIC 

 

PAS 1: 

 

Discutaţi mai întâi despre verset, folosindu-vă de întrebările  

         şi sugestiile de mai jos: 

1. Arătaţi  inima 1, imaginea băiatul şi mama, şi întrebaţi copiii  

         ce înseamnă cuvântul a cinsti şi cum dovedeşte acest băiat 

         c-o cinsteşte pe mama lui. 

2. Cereţi copiilor să dea câteva sinonime pentru cuvântul a cinsti. Dacă nu găsesc niciunul, ajutaţi-i 

     dvs., spunându-le câteva.   

3. Luaţi inima 2, imaginea cu mama, şi explicaţi copiilor că Biblia ne cere să cinstim pe oricine are  

     rolul de mamă în viaţa noastră. Această persoană pentru unii copii nu este mama naturală ci  

    bunica, mătuşa, sau oricine altcineva. Biblia spune că trebuie să preţuim, să cinstim, să  ascultăm  

        de acea persoană, aşa cum orice copil trebuie să asculte de mama lui. 

4. Luaţi inima 3, imaginea cu băieţelul şi fetiţa, şi  cereţi copiilor să spună cum pot ei înşişi dovedi  

        mamei lor prin fapte că o cinstesc şi o iubesc.  

5. Luaţi inima 4, cea cu Biblia, şi întrebaţi pe copii cine a dat această poruncă, de a o cinsti pe mama. 

 

PAS 2: 

 

1. Luaţi cele patru inimi, cu cele patru imagini, şi prindeţi-le cu clame de rufe pe o aţă mai groasă. 

        Legaţi la două scaune cele două capete ale aţei sau rugaţi două persoane ( copii)  să vă ajute,  

        ţinând aceste două capete până ce copiii reuşesc să înveţe bine versetul. 

2. Repetaţi împreună de câteva ori versetul biblic. 

3.  Scoateţi câte o inimă şi lăsaţi copiii să spună tot versetul, redând din memorie partea din verset  

      care a rămas fără imagine. 

4.  Procedaţi la fel până veţi epuiza toate inimile.  

5.  Spuneţi încă o dată versetul fără nici o imagine. 

6.  Asiguraţi-vă că toţi copiii au reţinut versetul biblic. 

 

MATERIALE: 

 4 inimi de hârtie 

sau  carton 

 Creion roşu 

 Foarfece 

 Clame de prins 

rufe 

 O aţă mai groasă 

 

JOCURI  PENTRU  MEMORAREA VERSETULUI BIBLIC 

 

 

Aveţi nevoie de un balon sau de o inimă din carton.  Cereţi copiilor să se aşeze pe scaune. 

Pe balon, sau pe inima de carton, veţi desena o faţă veselă. Spuneţi ,,START!’’ pentru a începe 

jocul. Atunci copiii vor da din mână-n mână balonul/inima de carton Spuneţi ,,STOP!’’. 

Atunci copiii, care au balonul, trebuie să spună versetul biblic. Pentru a face jocul 

mai interesant, puteţi lua mai multe baloane sau  inimi de carton, pe care să scrieţi 

numere de la 1 la n şi să le distribuiţi copiilor din diferite părţi ale sălii. Când se va 

spune ,,START!’’,  copiii încep să le dea din mână-n mână, în aceeaşi direcţie. 

Pentru asta, luaţi un copil din sală care să spună ,, START!’’ şi ,,STOP!’’, stând cu 

spatele la clasă. Când va spune ,,STOP!’’ va alege şi  

trei numere  ( Exemplu: „STOP la numele 1, 3 şi 5!” ) Atunci, copiii, care au 

baloanele cu aceste trei numere, trebuie să spună împreună versetul.  

 

 

 

 

 

MATERIALE 

 

Unul sau mai multe 

baloane, sau una sau 

mai multe inimi de 

carton. 

 

 

 

  „Să cinsteşti pe 

mama ta”  

Marcu 7:10 

Din mână-n mână: 
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Dedicaţie pentru mama 

 

( Florentina Pali-Gheorghiaş) 

 

Copil 1, imagine 1: 

Mămica mea, eu te iubesc 

Şi Domnului Îi mulţumesc 

Că te-am în viaţă, scumpul meu dar. 

Să-ţi sărut mâna, e-un mare har. 

 

Refren toţi copii: 

Mămica mea, mămica mea, 

Eu te iubesc, mămica mea! 

 

Copil 2, imagine 2: 

Şi m-oi ruga, şi m-oi ruga, 

Cât în putinţă îmi va sta, 

Lui Dumnezeu ce totul poate 

Să mi te ţină-n sănătate. 

 

Refren toţi copii: 

Mămica mea, mămica mea, 

Eu te iubesc, mămica mea! 

 

Copil 3, imagine 3: 

Eu te iubesc aşa de mult! 

Eşti raiul meu de  pe pământ. 

Şi-atunci când eu voi creşte mare, 

Promit să-ţi  fiu o alinare. 

 

Refren toţi copii: 

Mămica mea, mămica mea, 

Eu te iubesc, mămica mea! 

 

 

 

MATERIALE: 

Copii xerox  cu imagini, 

vezi Vizale, pag. 13-14. 

 

 

INSTRUCŢIUNI: 

Înainte de oră 

Luaţi trei copiii din sală, care se oferă, 

pentru a învăţa cele trei strofe. ( Acest 

lucru trebuie făcut cu cel puţin o săp-

tămână înainte de această lecţie). 

În timpul orei 

Repetaţi cu toţi copiii de câteva ori re-

frenul, ca să-l poată reţine. 

Copiii, care au învăţat strofele, vor ţine 

în mână o imagine caracteristică pentru 

mesajul strofei respective. Atunci când 

vor recita strofa, o vor face ţinând la 

vedere imaginea respectivă. 

Copiii, atât cei care recită strofele  cât şi 

cei ce  rostesc refrenul, vor ţine  la spate 

o inimă  pe care o vor scoate la vedere, 

doar atunci când vor spune cu toţii  

versurile de refren.  

1.. 

2. 

3. 
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Rugăciune 

 

( Florentina Pali-Gheorghiaş) 

 

Mulţumescu-Ţi, Doamne, Ţie 

Pentru tot ce-mi dăruieşti, 

Zi de  zi că eşti cu mine 

Şi de rele mă păzeşti!  

 

Mulţumescu-Ţi pentru mama, 

Pentru fraţi, pentru surori, 

Mulţumesc şi pentru tata 

Mulţumescu-Ţi pentru toţi! 

 

Mulţumesc pentru iubire, 

Pentru cântec, pentru flori, 

Pentru-a mea copilărie 

Şi speranţă-n viitor! 

ALTE POEZII ... 

Puteţi folosi aceste poezii în programele cu copiii din biserică, sau le puteţi face copii xerox  ca să le puneţi ca mesaj 

pe o felicitare făcută de copii, la lucru manual. De asemenea, tot ca o activitate practică, puteţi să  citiţi copiilor una 

din aceste poezii şi să  le explicaţi  sensul versurilor, adică mesajul pe care îl transmit versurile de mai jos.  

Mămica mea iubită... 

  

 ( Florentina Pali-Gheorghiaş) 

 

Mămica mea iubită, 

De-ai şti cât te iubesc! 

În lumea pustiită 

Ca tine nu găsesc. 

 

Când tu-mi zâmbeşti, îmi pare 

Că soarele pe cer 

Se-opreşte din umblare; 

Te-admiră din eter. 

 

Iubesc mâna ta blândă, 

De pe căpşorul meu. 

Iar glasul tău mă-ncântă 

Mereu, mereu, mereu... 

 

Tu-alini chiar a mea boală,  

Te bucuri când prosper, 

Tu eşti întâia-mi şcoală; 

Mă faci mereu să sper. 

 

Veghezi în ruga nopţii 

Lângă pătucul meu, 

Căci ruga-i cheia porţii 

Spre Bunul Dumnezeu. 

 

Iubesc şi pasul care 

Spre mine îl îndrepţi, 

Iubesc a ta certare 

De bine când mă-nveţi. 

 

Mămica mea iubită, 

De-ai şti cât te iubesc! 

Iubirea-ţi dovedită 

E-un dar dumnezeiesc. 
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INSTRUCŢIUNI 

1. Copiii trebuie să deseneze o inimă mare pe o 

coală de hârtie.  

2. Copiii vor colora cu roşu inima de hârtie. 

3. Copiii vor decupa inima de hârtie. 

4. Copiii vor lipi versetul biblic pe inima de 

hârtie. ATENŢIE! Versetul trebuie decupat de 

către învăţător, înainte de oră. Copiii care ştiu 

să scrie,   vor scrie chiar ei versetul biblic pe  

inimă.  

5. Cereţi copiilor să ducă aceste inimi acasă şi să 

le ofere mamei/părinţilor lor cu toată 

dragostea. De asemenea, copiii trebuie să 

spună  că sunt gata să facă ceea ce cere 

versetul biblic, şi asta deoarece o / îi iubesc din 

toată inima lor.   
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Marcu 7:10 
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Marcu 7:10 

 

 

  „Să cinsteşti pe mama ta...”  

Marcu 7:10 

 

 

  „Să cinsteşti pe mama ta...”  

Marcu 7:10 

 

  „Să cinsteşti pe mama ta...”  

Marcu 7:10 

 

 

  „Să cinsteşti pe mama ta...”  

Marcu 7:10 

 

 

  „Să cinsteşti pe mama ta...”  

Marcu 7:10 

 

  „Să cinsteşti pe mama ta...”  

Marcu 7:10 

MATERIALE: 

 Creioane colorate, pentru 

copii, 

 Coli albe de hârtie, una 

pentru fiecae copil, 

 Foarfece, 

 Copii xerox cu versetul 

 biblic. 

 

 

Din iubire... 
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1. CEAINICUL  PLIC 

 

Paşi de lucru 

 

1. Faceţi copiii xerox, pag. 11. 

2. Decupaţi imaginea cu ceainicul. 

3. Îndoiţi ceainicul pe liniile punctate. 

4. Lipiţi pe lateral ceainicul. Atenţie! Aveţi grijă să nu lipiţi  

              şi partea de sus. 

5       Decoraţi ceainicul pe ambele părţi. 

6. Daţi copiilor câte un pliculeţ de ceai şi un mesaj despre   

              iubire. 

7. Puneţi plicul de ceai şi mesajul în ceainic. 

8.      Copiii vor duce acest ceainic cu mesajul de iubire, în dar, mamei lor.  

 

 

MATERIALE: 

 Copii xerox, vezi pag. 

11 , un  ceainic la 

fiecare copil, 

 Lipici, 

 Foarfece, 

 Creioane colorate, 

 etc.,  

 Un plic de ceai, 

 Bileţele cu mesaj de 

iubire. 

3. FELICITARE DE ZIUA MAMEI 

 

Paşi de lucru 

1. Tăiaţi în două o coală de hârtie A4, vezi imag. 1. 

  

2. Prima jumătate rezultată, îndoiţi-o în formă de acordeon, 

  vezi imag. 2 şi 3.  

 

3. Cealaltă jumătate păstraţi-o pentru mai târziu. 

 

4. Din hârtia îndoită în formă de acordeon,  

 tăiaţi o jumătate de inimă pe partea unde toate                               

  laturile sunt îndoite, vezi imag. 4. 

 

5. Desfaceţi hârtia îndoită în formă de acordon  

 şi coloraţi-o. 

 

6. Lipiţi această hârtie, colorată şi cu inimioare, 

 peste cealaltă jumătate de hârtie păstrată,  

 vezi imag. 5 şi 6. 

 

7. Desenaţi ( scrieţi) în inimioare un lucru  

 prin care puteţi să arătaţi mamei că o iubiţi  

 ( ex. floare, etc.), vezi imag. 7. 

 

8. Luaţi inimile rezultate prin decupare  

 şi coloraţi-le, vezi imag. 8. 

 

9. Închideţi felicitarea şi lipiţi trei inimi  

 pe coperta din faţă a felicitării, vezi imag. 8. 

 

 

1.  A. 

B 
A 

2. 

Mijlocul paginii 

3. 

4. A 

5. 

6. 

A 

B 

7. 

8. 
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10. De la inimi în jos, desenaţi trei tulpine  

 de floare cu frunze, ca în imag. 9. 

 

11. Această felicitare puteţi s-o duceţi în dar  

 persoanei dragi, care are zilnic grijă de voi. 
 

 

9. 
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Îndoiţi pe linia punctată şi 

decupaţi ceainicul, astfel 

încât să obţineţi două ceai-

nice la fel, legate între ele 

prin partea de jos. 

 

Lipiţi toate marginile cu excepţia părţii de sus, ca-

pacul ceainicului. Aşa puteţi pune micul cadou în 

plicul obţinut. 

Nu daţi cu lipici 

partea de sus. 

CEAINICUL PLIC 
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M
A

R
C

U
 7

:1
0
 

 

Tăiaţi  imaginile şi lipiţi fiecare imagine pe câte o  inimă de 

hârtie, sau de carton.  
Verset Biblic 

1. 

3
 

4
 

2
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 Aplicaţie Practică 



                                                                                         ZIUA MAMEI Preşcolari şi Şcolari mici    14 

www. KIDZROMANIA.com 

 
Aplicaţie Practică 



                                                                                         ZIUA MAMEI Preşcolari şi Şcolari mici    15 

www. KIDZROMANIA.com 

 

        TE IUBESC ŞI TE PREŢUIESC! 
        TE IUBESC ŞI TE PREŢUIESC! 

        TE IUBESC ŞI TE PREŢUIESC! 
        TE IUBESC ŞI TE PREŢUIESC! 

O pagină la 4 copii 
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O pagină la 2 copii  
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DR. LUPĂ este un personaj pe care noi îl folosim adesea în lecţiile  

noastre. El poate fi cineva care apare  la lecţie timp de 5 minute, de două ori 

pe  lună. 

Dr. Lupă poate fi interpretat de un bărbat, de o femeie, sau de un adolescent.  

Puteţi solicita ajutorul unei persoane  din biserică pentru a fi Dr. Lupă. Ştim 

lideri, diaconi, femei din biserică ce s-au oferit voluntar să interpreteze acest 

rol.   

 

DACĂ NU AVEŢI PE CINEVA CARE SĂ FIE DR. LUPĂ, PUTEŢI IN-

TERPRETA CHIAR DVS. ACEST ROL.  ANUNŢAŢI CĂ URMEAZĂ 

DR. LUPĂ, ÎNTOARCEŢI-VĂ CU SPATELE LA COPII, PUNEŢI-VĂ 

ÎMBRĂCĂMINTEA SPECIFICĂ ACESTUI PERSONAJ ( SACOUL ŞI 

OCHELARII), APOI ÎNTOARCEŢI-VĂ CU FAŢA LA COPII ŞI 

SPUNEŢI: ,,Bună, copii! Acum sunt Dr. Lupă! ’’ Copiii se vor amuza la 

vederea dvs. şi vor fi receptivi. Nu contează dacă copiii ştiu sau nu cine este 

Dr. Lupă. Ei oricum vor încerca să descopere  acest personaj. Fie că interpre-

taţi dvs., sau altcineva, acest personaj, caracterul Dr. Lupă va fi oricum 

amuzant şi-o bună modalitate de-a începe lecţia. 

 

 

 

 

**IDEI PENTRU COSTUME** 

Dr. Lupă poate fi diferit în fie-

care biserică. Încercaţi să găsiţi 

ceva care poate fi folosit de fie-

care dată când interpretaţi per-

sonajul Dr. Lupă.  Noi vă pro-

punem o pereche de ochelari 

amuzanţi, un halat de doctor, sau 

o cămaşă albă mai lungă. De ase-

menea, Dr. Lupă poate avea un 

papion negru, sau o cravată in-

tens colorată. Puteţi folosi o pe-

rucă, dacă aveţi. Ar fi foarte 

amuzantă, dar nu este neapărat 

necesară.  Folosiţi-vă de imagi-

naţia şi de materialele pe care le 

aveţi la îndemână. Cereţi sfatul 

unui prieten, dacă e nevoie de 

mai multă imaginaţie, sau mer-

geţi la un magazin second hand. 

Dr. Lupă va veni la lecţii de câ-

teva ori pe an. Asiguraţi-vă că cel 

ce interpretează acest rol va fi 

disponibil ori de câte ori este 

nevoie. Dacă totuşi acest lucru 

nu e posibil, acest rol poate fi 

interpretat şi de altcineva. 

IDEI  PENTRU DR. LUPĂ 


