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Drepturile de autor aparţin organizaţiei A.G. SUA.  

Acest material poate fi folosit GRATUIT pentru lucrul cu copiii din biserici şi şcolile locale, dar este 

INTERZISĂ REPRODUCEREA ŞI COPIEREA, sub orice formă, în vederea comercializării sau a  

altor scopuri ( website, DVD, CD, RTV, sau diferite publicaţii). Pentru alte informaţii, contactaţi-ne 

la kidzromania@gmail.com . 

Femeia perseverentă în rugăciune 

SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înveţe din exemplul personajului propus pentru 

această lecţie că lui Dumnezeu îi place insistenţa şi perseverenţa în rugăciune, 

chiar dacă la început pare că nu răspunde. Aceasta dovedeşte credinţă din partea 

noastră. 

TEXTE BIBLICE: Matei 15:21-28 

VERSETUL BIBLIC:  Coloseni 4:2 a                                 

PREŞCOLARI  ŞI ŞCOLARI MICI 
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Copiii să înţeleagă prin acest moment care va introduce tema lecţiei  

că dacă eşti perseverent în ceva bun, nu se poate să nu obţii până la 

urmă. 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:  

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

 Faceţi copie xerox la scenariul de mai jos în două exemplare, pentru  

 fiecare personaj unul. 

 Faceţi o repetiţie înainte de lecţie, aşa încât să nu apară surprize neplăcute 

 în faţa copiilor. 

1. Veţi interpreta dvs. cu o păpuşă muppets. Dacă nu aveţi una, puteţi confecţiona, vezi instrucţiu-

nile de la pag. 8.  

2. Nu trebuie să aveţi neapărat o cortină pentru sceneta cu păpuşi. Puteţi improviza una legând o 

frânghie/funie de două spătare de scaun, iar  peste funie să puneţi un cearșaf sau o pătură. O per-

soană va sta în spatele cortinei improvizate, va mânui păpuşa şi va interpreta. Daţi acestei per-

soane un script ca să poată citi în timp ce o mânuieşte, sau să poată învăţa bine replicile.  

SCENARIU: 

ÎNVĂŢĂTOR: Dragi prieteni, astăzi vrem să vorbim despre o temă foarte frumoasă şi foarte 

   interesantă.  

BUBU:   (Numele  învăţătorului), bună! Te rog, poţi să mă ajuţi puţin? 

ÎNVĂŢĂTOR: Bună Bubu. Ştii, nu pot acum. Vreau să vorbesc cu copiii despre... 

BUBU:  Te rog, am nevoie de ajutor ACUM! 

ÎNVĂŢĂTOR: Bubu, înţelege  că nu se poate. Aşteaptă puţin!  

BUBU:   Te rog, te rog să mă ajuţi ACUM! 

ÎNVĂŢĂTOR: Bubu, ascultă-mă! Nu pot să te ajut acum! 

BUBU:   Te rog, ACUM! Trebuie să mă ajuţi ACUM! 

ÎNVĂŢĂTOR: Nu înţeleg, Bubu! De ce nu poţi să aştepţi puţin? 

BUBU:   Pentru că trebuie să mă ajuţi ACUM! 

ÎNVĂŢĂTOR: Of, Bubu, bine. Cum pot să te ajut ACUM?  

BUBU:  Te rog să-mi dai un pahar cu apă.  

ÎNVĂŢĂTOR: Un pahar cu apă? Şi nu poţi aştepta? 

BUBU:  Nu. Afară e un bătrân care are nevoie de un pahar cu apă ACUM. Spune că nu se  

  simte prea bine. Te rog (numele  învăţătorului), mă ajuţi să-i dau ACUM un pahar 

  cu apă? 

ÎNVĂŢĂTOR: O, Bubu, ce frumos! Sigur, cum să nu te ajut să faci un lucru atât de bun ACUM?

  Uite aici paharul cu apă! (Învăţătorul îi un pahar de plastic.) 

BUBU:  Mulţumesc. Sper că asta o să-l ajute să se simtă mai bine. 

ÎNVĂŢĂTOR: Sper şi eu. Ce frumos! Ce impresionant! Deşi nu am avut timp pentru el,  

  insistenţa lui m-a obligat să îl ascult.  A fost insistent în cererea lui şi a   

  primit ce a cerut. Bubu nu şi-a pierdut nici răbdarea, nici curajul, nici nu s-a retras 

  dezamăgit, ci a insistat şi iată că a primit. Asta îmi aminteşte mie despre o povestire  

  biblică despre care vreau să vorbim în cele ce urmează.   

MATERIALE: 

 Păpuşă muppets, pag. 8 

 Două scripte de        

scenariu de mai jos 

 Pahar de plastic 

Opţional 

 Frânghie 

 Cearşaf 

 2 Scaune 

  OBIECTIVE: 
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Copiii să înveţe şi să reţină prin metoda joc versestul biblic şi 
ideea că noi trebuie să stăruim, să insistăm, să perseverăm în  
rugăciune atunci când nu primim un răspuns la cererile noastre 
de la Dumnezeu. 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

Spuneţi copiilor că versetul de azi spune simplu Stăruiţi în  

rugăciune… şi că se află în Noul Testament, la Coloseni 4:2.                                  

  

 Explicaţi copiilor ce înseamnă cuvântul a stărui. Spuneţi copiilor că a stărui înseamnă a insista 

cu răbdare, a cere iar şi iar, a persevera. 

 Daţi copiilor un exemplu practic spunând că a stărui este ca atunci când ei îşi doresc mult o  

       jucărie şi o cer insistent de la mama, şi o cer..., şi o cer... până când o obţin.   

 Spuneţi copiilor că lui Dumnezeu îi place să fim insistenţi când cerem ceva după voia Lui. El 

vrea ca noi să nu fim descurajaţi, ci să fim insistenţi în rugăciune.  

 

  

Stăruiţi în rugăciune… 

 Coloseni 4:2 a                                

 

Spuneţi versetul de trei-patru ori, folosindu-vă de jocul mai tare, mai încet, în şoaptă, foarte tare 

până ce copiii pot să-l folosească în joc.  

JOCUL pentru repetarea versetului biblic: 

1. Spuneţi versetul folosindu-vă de mişcări. După fiecare cuvânt faceţi o mică pauză pentru 

semn înainte de a trece la următorul cuvânt, astfel: 

 

 

 Stăruiţi—Bateţi din picioare şi spuneţi în acelaşi timp. 

 

 în—Bateţi din mâini şi spuneţi în acelaşi timp. 

 rugăciune—Ţineţi mâinile în formă de rugăciune. 

 Coloseni—Loviţi uşor fruntea  cu palma dreaptă şi spuneţi în acelaşi 

    timp. 

 4—Loviţi uşor cu arătătorul drept obrazul drept de 4 ori şi spuneţi în acelaşi timp. 

 2— Loviţi uşor cu arătătorul stâng obrazul stâng de 2 ori şi spuneţi în acelaşi  

  timp.       

2. Repetaţi de câteva ori versetul în acest fel, rostind şi gesticulând din ce în ce mai repede 

 la fiecare început.  

3.  Urmăriţi copiii dacă ţin pasul cu dvs. când veţi face semne şi vor spune concomitent. 

4.  Felicitaţi pe toţi copiii şi încurajaţi-i să mai  repete. 

5.  La final, mai spuneţi o dată versetul biblic fără gesturi. Acum copiii vor şti cu siguranţă  

 versetul pe dinafară. Puteţi întreba acum şi dacă cineva vrea să spună singur versetul 

 biblic. Daţi şi această posibilitate copiilor.                

 

 

 

ÎNVĂŢAREA versetului biblic: 

  OBIECTIVE: 

MATERIALE: 

 Biblia 
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Copiii să înţeleagă că Biblia vorbeşte despre  insistenţa în rugăciune şi 

dă exemplu cum lui Dumnezeu îi place să fim perseverenţi în rugăciune, 

să nu fim descurajaţi atunci când ni se pare că El nu ne răspunde. 

TEXT BIBLIC: Matei 15:21-28 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:  

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

 În timp ce povestiţi, faceţi câteva desene pe tablă.  

 Dacă nu aveţi o tablă, improvizaţi una lipind cu scotch mai 

multe coli A4 de hârtie. Apoi acea tablă confecţionată din hârtie 

lipiţi-o undeva la vedere.  

 Scrieţi pe ea cu o cariocă. 

 

POVESTIREA BIBLICĂ 

 Biblia spune că într-o zi a venit la Isus (desen Isus) o femeie (desen femeie) care nu era din 

poporul Lui (desen X).  Ea era dintr-un loc numit Canaan. Şi ea a venit la Isus cu o rugăminte: fiica 

ei era bolnavă (desen fetiţă). Femeia L-a rugat s-o vindece. Dar Isus ştia ce credinţă mare are femeia 

(desen inimă) aceasta şi ştia că ar putea să fie un exemplu bun de credinţă şi perseverenţă în  

rugăciune (desen un semnul exclamării) pentru cei din poporul Său. Aşa că Isus nu i-a răspuns la 

început (desen NU). Atunci ucenicii, obosiţi de insistenţele femeii, i-au cerut lui Isus să rezolve cât 

mai repede problema cu ea. Femeia a insistat în cererea ei şi Isus i-a răspuns într-un fel neaşteptat, ca 

şi cum ar fi refuzat-o. Dar femeia, cu răbdare, a fost şi mai insistentă în cererea ei (desen trei semnul 

exclamării). Ea credea mult în puterea Lui de a-i vindeca fiica şi în faptul că era Fiul lui Dumnezeu. 

  Isus, impresionat de credinţa şi stăruinţa femeii, i-a spus: ,,O, femeie, mare este  

credinţa ta!’’ (desen o inimă şi mai mare) Apoi i-a vindecat fiica.  

 

CONCLUZIA: 

  Ce a vrut Isus să arate  prin refuzul său de la început? Că insistenţa, perseverenţa, stăruinţa 

în rugăciune îi sunt plăcute Domnului. Ce înseamnă perseverenţă sau stăruinţă?  Amintiţi-vă de 

Bubu. El a insistat… şi a insistat…  La fel a făcut şi femeia cu Isus. Asta înseamnă stăruinţa sau  

perseverenţa. Cu cât credinţa mea e mai mare, cu atât şi stăruinţa va fi mai mare. Iar la final va veni 

şi răspunsul de la Domnul. 

 

IMPORTANT 

 Nu insistaţi prea mult în 

detalii neimportante. Fiţi 

scurt şi concis. Scoateţi în 

evidenţă doar   

întâmplarea biblică şi 

conclziile care pot fi 

 luate. 

MATERIALE: 

 Biblia 

 Tablă 

 Cariocă 

Sau: 

 Coli A4 

 Scotch 

 Cariocă 

 Pregătiţi înainte de oră tabla dacă nu aveţi una, şi repetaţi câteva 

desene indicate mai jos.  

 Desenele nu trebuie să fie complicate, ci cât mai simple, dar să 

fie făcute cu rapiditate în timp ce povestiţi. Model de desene: 

Isus 

femeie 

fiica 

credinţă 

Credinţă mare 

Insistenţă 
Insistenţă mai 

mare 

  OBIECTIVE: 
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Copiii să aplice practic cele învăţate din lecţia biblică,  

înţelegând că Însuşi Domnul Isus ne cere să fim insistenţi în  

rugăciune.  

1. 
2. 

3. 4. 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

În timp ce spuneţi povestea biblică, confecţionaţi păpuşile după  

instrucţiunile de mai jos şi mişcaţi-le ca şi cum acestea ar fi vii. Aşa, copiii 

vor fi mai atenţi şi vor înţelege mai bine mesajul.  

 Un om avea un prieten. Acesta a venit la el în miez de noapte şi i-a spus:  

 - Împrumută-mi, te rog, trei pâini căci a venit la mine un prieten şi n-am ce să-i dau să 

 mănânce. 

  Dar fiind miezul nopţii, prietenul din casă i-a răspuns:   

 - Pleacă! Nu pot acum. Copiii mei au adormit deja şi nu vreau să-i deranjez. Nu pot să-ţi 

deschid uşa la ora asta ca să-ţi dau pâinile. 

 Dar prietenul a insistat, a insistat şi iar a insistat, până ce, ca să scape de el, s-a dus la 

uşă, i-a  deschis şi i-a dat pâinile. Luaţi o bucată de pâine dintr-o pungă care nu e la vedere.  

CONCLUZIE: 

 La final, Isus i-a încurajat pe cei ce-L ascultau, spunând: ,,Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi 

găsi, bateţi şi vi se va deschide. Cu alte cuvinte, Isus vrea să spună: insistaţi, stăruiţi, fiţi perseverenţi 

în rugăciune şi veţi primi.  

RUGĂCIUNE: 

 Invitaţi toţi copiii să vină la rugăciune. Lăsaţi-i să se roage pe toţi cei care doresc şi să ceară 

de la Domnul să fie şi ei perseverenţi în rugăciune. După rugăciune, daţi copiilor câte o bucăţică de 

pâine dacă doresc. 

PAŞI DE LUCRU: 

1. Luaţi două tuburi de la hârtie igienică, imag. 1. 

2. Desenaţi ochi gură, nas, cu o cariocă, imag. 2. (Asta puteţi face şi   

      înainte de oră.) 

3. Din hârtie creponată sau orice altă hârtie, chiar şi hârtie igienică/       

      şerveţel, tăiaţi fâşii late de cel mult un centimetru şi lipiţi-le în loc de   

      păr, vezi imag. 3. (Asta puteţi face chiar în timpul prezentării.) 

4.   Puteţi desena sau face şi două mâini ca în imag. 4.  

5. Faceţi ca cele două păpuşi să arate diferit. Întrebaţi copiii după fiecare păpuşă: ,,Ce credeţi, cum 

arată?’’ Descrieţi-o pe fiecare  în câteva cuvinte. 

  OBIECTIVE: 

POVESTEA: 

 Pe când era pe pământ, Isus a spus celor ce mergeau după El o poveste prin care îi încuraja 

pe oameni să fie insistenţi în cererile lor. Povestea spune cam aşa (Luca 11:5-9): 

MATERIALE: 

   2 Tuburi de la  

     hârtie igienică 

   Cariocă 

   Hârtie creponată/         

    glasată etc. 

   Pâine 
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  OBIECTIVE: 

Copiii să-şi reamintească printr-un joc recapitulativ că trebuie să fie 

perseverenţi în cereri şi rugăciuni către Domnul. 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră: 

1. 

2. 

4. 

3. 
5. 

7. 

6. 

8. 

10

9. 

START
FINISH 

 Desenaţi pe o tablă jocul propriu-zis: 25 de cercuri în care, din loc în loc,  

  scrieţi cifre de la 1 la 10, după modelul de mai jos. Dacă nu aveţi tablă,

 improvizaţi una din mai multe coli de hârtie A4 pe care să le lipiţi una de alta   

 cu scotch, apoi puneţi-o undeva la vedere.  

 Pe trei bucăţi de hârtie scrieţi: pe una - cifra 1, pe a doua - cifra 2, pe a treia - cifra 3. 

 Faceţi copii xerox la întrebările de la pag. 9. 

1. Primul copil alege un bilet din cele trei. Aceste bilete ţin loc de zar.  

2. Veţi înainta pe tabla de joc atâtea cercuri, câte indică numărul extras.  

3. Puneţi un X lângă cercul pe care vă opriţi. Exemplu: Dacă numărul indicat pe biletul extras de 

către copil este 3, înaintaţi pe tabla de joc 3 cercuri şi puneţi X acolo.  

4. Dacă pe cercul la care v-aţi oprit se află un număr (să zicem 10), veţi pune copilului respectiv 

întrebarea ce corespunde numărului din cerc (adică 10), vezi pag. 9. 

5. Dacă copilul nu ştie să răspundă la întrebare, lăsaţi ceilalţi copii să răspundă.  

6. Dacă prin înaintarea pe tabla de joc oprirea se face pe un cerc gol şi nu pe unul care indică un   

       număr de întrebare,  copilul care a extras numărul va spune versetul biblic. Dacă nu şi-l  

       aminteşte, toţi copiii vor spune versetul biblic.  

7. Lăsaţi pe rând fiecare copil să extragă un bilet cu unul din cele 3 numere şi daţi astfel tuturor  

      posibilitatea să răspundă la o întrebare sau să spună versetul biblic. 

8.   Dacă aţi ajuns la finish şi vreun copil nu a avut posibilitatea să extragă un bilet şi să participe la    

       joc, luaţi-o de la început şi mergeţi din nou până la finish. Important este ca fiecare copil să  

       participe la joc.  

9.   Dacă vreun copil nu ştie să răspundă la întrebare, nu-l mustraţi şi nu-l faceţi să se simtă ruşinat    

      în faţa celorlalţi. Fiţi afectuos cu el şi încurajaţi-l spunând că nu-i nimic, că toţi uităm şi că data    

      viitoare va fi mai bine/mai atent etc.  

 

MATERIALE: 

 Tablă sau coli de 

hârtie A4 şi scotch 

 Marker 

 Hârtie 

 Copie xerox pag. 9 

cu ÎNTREBĂRI 

. 

S
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MATERIALE: 

 Copii xerox pag. 

11, una de copil,  

 Copii xerox pag. 

10, una la 4 copii 

 Lipici 

 Scotch 

 Creioane colorate 

 Şnur, aprox. 20 

cm, unul de copil 

 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră: 

  OBIECTIVE: 

 Faceţi copii xerox pag. 11, una de copil, şi pag. 10, una la 4 copii. 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

1. Daţi fiecărui copil câte o pagină cu imaginea, pe care copiii o vor colora. 

2. Ajutaţi copiii să o răsucească şi să o lipească formând un sul, vezi modelul 

       alăturat. 

3.    Lipiţi cu scotch un şnur în partea de sus şi în partea de jos pe interiorul  

       tubului. 

4.    În partea de jos copiii vor lipi cu scotch de cuvintele ,,şi eu vreau să fiu  

      perseverent în rugăciune’’ , vezi pag.10. 

Şi eu vreau să fiu  

perseverent în rugăciune 

Copiii să realizeze un obiect care să le amintească de faptul că trebuie 

să fie şi ei mereu perseverenţi în rugăciune. 
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Lecţia Introductivă 

 

5.  Ţinând cu mâna exteriorul ovalului,  

 împingeţi catonul în interiorul şosetei  

 (imag 4) Acest lucru va preveni ca lipiciul să murdărească şoseta. În timp 

 ce introduceţi cartonul în şosetă.  

6.  Cu cealaltă mână, trageţi materialul şosetei în interiorul gurii.  

 Partea unde  sunt degetele şosetei va trebui să fie ,,buza” de sus 

  a gurii. (vezi imag 5)  

7.  Tăiaţi o bucată roşie sau roz de material sau carton. Această bu-cată trebuie să fie  

 puţin mai mică decât primul oval. Lipiţi pe gura pe care tocmai aţi  

 format-o (vezi imag 6)  

8.  Decupaţi o limbă din material sau hârtie, de o culoare diferită de cea folosită  

 pentru  gură. 

9.  Lipiţi limba în partea de jos a gurii (vezi imag 7).  

10.  Decideţi apoi dacă doriţi ca păpuşa confecţionată va fi băiat sau fată.  

11.  Luaţi o bucată de carton, de cel puţin 20 cm lungime şi 10 cm lăţime. (această  

 dimensiune este bună pentru a crea o  fată. Dacă doriţi şi late dimensiuni, cartonul 

 va trebui să fie dublu de cât dimensiunea pe care doriţi să o obţineţi în  final.  

12.  Luaţi aţa de tricotat şi înfăşuraţi cu ea, pe lungime, bucata de carton (vezi imag 

 8). Cu cât mai mulă aţă folosiţi, cu atât părul va fi mai des.  

13.  Tăiaţi aţa de tricotat, doar pe o parte, (vezi imag 8).  

14.  Scoateţi cartonul, iar partea netăiată de aţă de tricotat va fi legată la mijloc, apoi  cu 

 sută de centrul capului (vezi imag. 9). Atenţie! Introduceţi mâna în şosetă  

 pentru  a vedea unde este mijlocul capului, astfel încât părul să fie cusut  corect.  

15.  Coaseţi nasturii pentru ochi şi coloraţi cu o cariocă neagră ,,irisul.’’(vezi imag 10).  

16.  Vă sugerăm să nu puneţi nas, deoarece păpuşa nu va arăta foarte bine  

  (vezi imag 11).  

 

CONFECŢIONAREA PĂPUŞII  

●  

MATERIALE:  

 Şoseată mărime mare  

 O bucată de carton  

 O bucată de material 

sau car-ton roşu sau 

roz  

 Aţa de tricotat  

 Lipici (tip aracet)  

 Ac şi aţă  

 Foarfece  

 Nasturi pentru ochi  

Opţional: Marker permanent  

INSTRUCŢIUNI: 

6

7

8. 

Lipici 

2

1  Aşezaţi şoseta pe o bucată de carton. Conturaţi forma părţii 

 de sus a şosetei (cam 11 cm lungime) 

2.  Întoarceţi şoseta invers şi conturaţi din nou forma 

  şosetei pe carton. (imag. 2).  

3.  Decupaţi ovalul şi întindeți lipici pe una dintre  

 suprafeţe-le cartonului.  

4.       Îndoiţi cartonul la jumătate cu partea cu lipici în interior 

             (vezi imag.3). Partea din interiorul ovalului se va lipi,  

             dar mai târziu (in pasul 4).  

4, 
3

5. 

9

11. 

10. 
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1. Ai cerut vreodată tu ceva lui Isus în rugăciune? Cum ţi-a răspuns?  

 

2. Ce a făcut femeia când Isus nu i-a răspuns imediat? (A insistat.) 

 

3.  Ce a făcut Isus pentru femeia care a insistat… şi a insistat… în cererea ei?  

       (I-a vindecat fiica.) 

 

4.  Dă un exemplu din viaţa ta când Isus nu ţi-a răspuns imediat la o cerere, ci după 

 mai multe rugăciuni. Povesteşte.  

 

5. De ce am învăţat noi că Îi place lui Dumnezeu să fim perseverenţi în rugăciune? 

  (Pentru că  în felul acesta arătăm că suntem răbdători şi ne încredem în El.) 

 

6. Ce vei face tu când Dumnezeu nu îţi  va răspunde imediat la rugăciune? 

 

7. Cine a spus povestea despre cei doi prieteni? (Domnul Isus) 

 

8. Prin ce a fost Bubu foarte insistent? Povesteşte. 

 

9. Ai fost tu vreodată insistent şi nu te-ai lăsat până ce nu ai obţinut ceva? Ce ai făcut? 

 

10.  Care este motivul pentru care  prietenul i-a dat pâinile cunoştinţei sale? (Multele sale 

 insistenţe...)  

 

Întrebări JOC RECAPITULATIV 
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Şi eu vreau să fiu  

perseverent în rugăciune. 

 

Şi eu vreau să fiu  

perseverent în rugăciune. 

 

Şi eu vreau să fiu  

perseverent în rugăciune. 

 

Şi eu vreau să fiu  

perseverent în rugăciune. 

Lucru Manual 
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