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 FEMEIA PLĂCUTĂ LUI DUMNEZEU 2
  

SCOPUL LECŢIEI: Dumnezeu a lăsat în viaţa noastră mame şi bunici, mătuşi 
sau cel puţin o femeie specială care să ne ajute să înţelegem cum să trăim pentru 
Domnul, iar noi trebuie să fim mulţumiţi.  

TEXT BIBLIC: 2 Timotei 1:5, 14. 

VERSETUL BIBLIC:  Proverbe 31:30 

PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARI MICI 
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    OBIECTIVE: 

Dumnezeu a lăsat în viaţa noastră mame şi bunici, mătuşi sau cel 
puţin o femeie specială care să ne ajute să înţelegem cum să trăim 
pentru Domnul, iar noi trebuie să fim mulţumiţi.  

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

MATERIALE: 
 Copii Xerox, pag. 

8-9, una de copil 
 Hârtie colorată 

sau hârtie albă 
colorată cu  

    creioane colorate 
 Foarfece 
 Lipici 
 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:  

 La această lecţie vă propunem să combinaţi cele două secţiuni Lecţia  
      Introductivă şi Lucrul Manual care să introducă  tema lecţiei.  
 Faceţi copii Xerox, pag. 8-9, imaginea cu fetiţa pentru fetiţe  
      şi cea cu băiat pentru băieţi. 
 Pregătiţi pentru fiecare copil o jumătate de coală A4 albă/colorată. 
 Faceţi un model pe care să-l arătaţi copiilor la oră, păstrând paşii de mai 

jos.  
 PAŞI DE LUCRU: 
 
1.   Tăiaţi conturul celor două capete  -vezi imag. 2- acolo unde se vede cu      
       roşu,  dar NU VEŢI TĂIA LA URECHI  -vezi imag. 3- acolo unde se  
       vede cu albastru; 
 
2.    Îndoiţi foaia primită pe la mijloc, astfel încât imaginea cu mama şi  
      copilul să fie în interiorul felicitării, imag. 4şi 5, iar mesajul TE IUBESC   
      să fie pe prima pagină a felicitării, imag. 6; 
 

1. Daţi fiecărui copil câte o felicitare pregătită de dvs. înainte de oră. 
 
2.    Daţi fiecărui copil o jumătate de coală A4 albă pe care copiii  
      o vor colora cu diverse culori, imag. 7; 
 
3.    Copiii vor îndoi hârtia colorată ca pe un acordeon, imag 8; 
 
4.    Copiii vor desena câte inimi pot, pe prima pagină a foii  
       colorate, imag. 9. Dacă  copiii nu ştiu să deseneze inimi,    
        ajutaţi-i dvs. 
 
 
5. Copiii vor decupa inimile, imag. 10. Dacă  copiii nu ştiu  
        să decupeze, ajutaţi-i dvs. 
 
 
6.     Copiii vor lipi inimile colorate pe felicitare, în interior şi decorează  
       felicitarea aşa cum doresc ei, imag. 11. 

2. 

Nu se taie. 3. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

 

1. 

 

Îndoiţi 

6. 

5. 
 

4. 
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ANUNŢAREA TEMEI:  

Spuneţi copiilor că aţi făcut această felicitare deoarece astăzi o sărbătorim pe mama, bunica, femeia 
pe care a pus-o Dumnezeu în viaţa noastră ca să fie un exemplu pentru noi cum să trăim pentru 
Domnul, pentru care noi trebuie să fim foarte mulţumitori.  De aceea am făcut această felicitare pe 
care fiecare copil o va dărui  mamei, bunicii, femeii din viaţa lor pe care o iubesc.  

  OBIECTIVE: 

Copiii să reţină că Timotei a învăţat despre credinţa în Domnul 
de la mama şi de la bunica lui. Duhul Sfânt l-a ajutat să 
păstreze în inima lui cele învăţate în copilărie, iar când s-a 
făcut un tinerel Dumnezeu l-a folosit în lucrarea Lui.   

 

MATERIALE: 
 CD player 
 Muzică 
 Eşarfă, pălărie 

sau jachetă   

INSTRUCŢIUNI înainte de oră: 
 Vorbiţi cu  4 persoane care să vină la oră şi care vor interpreta cele 

personaje:  
       Pavel Apostolul; Timotei; Eunice şi Lois.  
 Descrieţi pe scurt rolul  personajelor şi ce anume au ele de făcut. 

Daţi fiecărui personaj o copie cu întrebările şi răspunsurile lor.  

   IMPORTANT: 
 Dacă nu aveţi o persoană 

de personaj, invitaţi o 
singură persoană, care să 
interpreteze toate cele 4 
personaje oferindu-le 
diverse particularităţi 
specifice vestimentare ( o 
eşarfă, pălărie sau 
jachetă)  sau vocale.  

TEXT BIBLIC: 2 Timotei 1:5, 14. 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră: 

Învăţătorul îl introduce pe Pavel:  

ÎNVĂŢĂTOR: Dragi copii, astăzi am plăcerea să vă prezint câteva 
persoane foarte speciale. Pentru început (către Pavel) cine sunteţi 
dvs.? 

PAVEL: Sunt Pavel, apostolul. Bună, copii! Sigur aţi auzit despre 
mine din Biblie. 

ÎNVĂŢĂTOR: Bine ai venit, Pavel. Eşti singur? 
PAVEL: O, nu. Cu mine a venit un tinerel deosebit foarte bine crescut şi responsabil, un tânăr foarte 
credincios lui Dumnezeu şi de mare ajutor pentru mine. 

ÎNVĂŢĂTOR: Putem să-l cunoaştem şi noi? 

PAVEL: Desigur. Mă duc să-l invit în clasă. Eu plec acum că trebuie să ajung departe. La revedere, 
copii! (Intră Timotei.) 

ÎNVĂŢĂTOR: Să înţelegem că tu eşti Timotei. 

TIMOTEI: Da, eu sunt Timotei. 

ÎNVĂŢĂTOR: Pavel ne-a spus că tu eşti ajutorul lui. A vorbit foarte frumos despre tine.  
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TIMOTEI: Da? Mă bucur. 
ÎNVĂŢĂTOR: Tu îl ajuţi pe Pavel în călătorii?  
TIMOTEI: Da. Eu am mers cu Pavel în multe locuri.  
ÎNVĂŢĂTOR: Cum călătoriţi? Cu maşina, cu trenul, cu căruţa? 
TIMOTEI: O, nicidecum. Pe jos. Altă dată cu barca. Aţi fost vreodată careva cu barca? (Copiii 
răspund.) Odată Pavel a prins o furtună pe mare...! Dar nu de-aia am venit acum aici, să vă povestesc 
despre călătoria noastră, ci să prezint două persoane pe care eu le iubesc mult. Ele înseamnă mult  
pentru mine. Ştiţi cine ar putea fi? Când eu eram copilaş, ele m-au învăţat şi mi-au arătat cum să  
ascult de Dumnezeu. Mă duc să le chem. (Intră mama şi bunica sau doar mama.) 
ÎNVĂŢĂTOR: Bine aţi venit. Dumneavoastră sunteţi… 
MAMA: Eunice.  
BUNICA: Şi eu sunt bunica Lois.  
ÎNVĂŢĂTOR: Am auzit despre dvoastră. 
MAMA: Da? 
BUNICA: Sper că de bine.  
ÎNVĂŢĂTOR: Da. Timotei ne-a vorbit frumos despre dvoastră.  
BUNICA: Îl cunoaşteţi pe Timotei? Ce băiat cuminte!  
ÎNVĂŢĂTOR: Şi în Biblie spune despre dvoastră că l-aţi învăţat pe Timotei cum să asculte de  
Dumnezeu.  
MAMA: Îmi amintesc de el pe când era ca aceşti copilaşi. A fost şi el un copil tare bun. 
BUNICA: Şi acum tot cuminte e. E un om foarte bun. Ştiţi, copii? El a asultat de Dumnezeu de când 
era ca voi.  
ÎNVĂŢĂTOR: Mulţumim că ne-aţi vizitat. 
MAMA: Ne bucurăm că i-am cunoscut pe copii aceştia drăguţi. La revedere, copii! 
 
RUGĂCIUNE:  
Aduceţi copiii într-o rugăciune de mulţumire pentru femeile din viaţa lor care au o bună 
influenţă asupra lor.  

 
 

Copiii să înveţe şi să reţină prin metoda joc versetul biblic şi 
ideea că  e un mare privilegiu să avem în viaţa noastră un model 
de femeie temătoare de Domnul, fie mama, bunica etc. 

ÎNVĂŢAREA versetului biblic: . 

OBIECTIVE: 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

 Repetaţi de două –trei ori împreună cu copiii versetul  
       biblic cunoscut deja de săptămâna trecută.  

JOCUL pentru a repeta versetul biblic.  

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 

MATERIALE: 

 MATERIALE: 

 Un mic buchet de 
flori 

...femeia care se 
teme de Domnul va 
fi lăudată.  
Provebele 31:30  
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1. Cereţi copiilor să se aşeze pe scaune.  

2. Când spuneţi ,,START!’’ copiii vor da din mână-n mână buchetul de flori. 

3.  Când spuneţi  ,,STOP!’’ copilul care are în mână buchetul, împreună cu colegul din stânga şi 
din dreapta, toţi trei se vor ridica şi vor spune împreună versetul biblic.   

4. Repetaţi de câteva ori jocul, astfel încât fiecare copil să apuce să spună cel puţin o dată 
versetul biblic.  

 

 

   OBIECTIVE: 
MATERIALE: 
 Atâtea scaune câte in-

vitate aveţi la interviu, 
plus un scaun pentru 
dvs. 

Copiii să înţeleagă practic că Dumnezeu a pus lângă ei cel puţin o 
femeie –mama, bunica, sau altă femeie– care să fie o pildă pentru ei 
cum să Îl iubească pe Dumnezeu şi să se încreadă în El, iar ei trebuie 
să fie mulţumiţi şi recunoscători.   

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:  
 Alegeţi 2-3 mame (dintre care ar fi bine să fie şi o bunică) din biserica dvs. 
 Rugaţi mamele să vină la clasă în timpul lecţiei preţ de câteva minute, pentru a le lua un mic 

interviu în faţa copiilor. 
 Vorbiţi cu mamele înainte de lecţie despre ce întrebări le veţi pune  şi explicaţi ce anume 

urmăriţi cu acest interviu (vezi mai sus OBIECTIVE), aşa încât mamele să poată răspunde la 
subiect.  

IMPORTANT: 

  Fiţi scurt  în întrebări. 
Sugeraţi ca şi răspunsurile să 
fie pe măsură.  

 Nu vă pierdeţi în detalii 
inutile. 

 Faceţi ca interviul să se 
deruleze cu rapiditate pentru a 
nu deveni plictisitor:  fraze 
scurte cu întrebare-răspuns, 
întrebare –răspuns. 

 Daţi întrebările înainte de oră fiecărei mame şi daţi-le timp de gândire cum să răspundă. 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 
 Spuneţi: ,,Săptămâna trecută am vorbit că fiecare femeie are  o 

anumită responsabilitate în societate, dar cel mai important este 
să-L iubim pe Dumnezeu şi să ne încredem în El.’’ 

 Spuneţi copiilor că astăzi aţi invitat la oră câteva mame cu care 
aţi dori să vorbiţi câteva minute. 

 Prezentaţi copiilor mamele care au venit la oră pentru scurtul 
interviu. Sau pot chiar mamele să spună câte ceva despre ele, 
precum: cum se numesc; câţi copii au; ce vârste au copiii dlor. 

 Uraţi mamelor bun venit la clasă şi exprimaţi-vă recunoştinţa că 
au acceptat fie cu copiii preţ de câteva minute. 

 ÎNTREBĂRI INTERVIU:  
1. Cât este de important pentru dvs. să Îl iubiţi pe Dumnezeu? 
2.  De la cine aţi învăţat să Îl iubiţi pe Dumnezeu? 
3.  A fost sau este în familia dvs. o femeie deosebită care L-a iubit mult pe Dumnezeu şi care a 
 fost un model pentru dvs.?  Cum v-aţi dat seama că aceasta Îl iubeşte pe Dumnezeu? 
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CONCLUZIE:  
 Mulţumiţi mamelor că au avut bunăvoinţa  să  vină la oră şi să răspundă întrebărilor dvs. 
 Copiii chiar le pot aplauda când mamele se retrag. 
 

  OBIECTIVE: 
Copiii să-şi reamintească printr-un joc recapitulativ că 
Dumnezeu a lăsat în viaţa noastră mame şi bunici, mătuşi sau cel 
puţin o femeie specială care să ne ajute să înţelegem cum să trăim 
pentru El, iar noi trebuie să fim mulţumiţi.  

 Faceţi copii xerox, pag. 7 cu ÎNTREBĂRILE. 
 Luaţi 5 coli A4 de hârtie.  

 

MATERIALE: 

 Copie xerox cu 
ÎNTREBĂRI, 
pag. 7 

  Coli de hârtie A4 
 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:  

 
4.  Cum putem păstra noi în inima noastră toate lucrurile bune învăţate? (Prin Duhul Sfânt) 
5.       Copii, vă amintiţi, cine este Duhul Sfânt?  Este Dumnezeu. Când avem nevoie de ajutor, El             

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 
 
1. Aşezaţi toate colile A4 pe jos.   
2. Formaţi o echipă de 6 copii. Dacă aveţi prea mulţi copii la clasă, veţi forma mai multe echipe 

de 6 copii, aşa încât fiecare copil să aibă şansa să joace. Dacă aveţi prea puţini copii,   
           puneţi coli albe pe jos cu una în minus faţă de copii.  
3.        Cereţi copiilor să  formeze un cerc în jurul hârtiilor. 
4.     Porniţi muzica, sau spuneţi simplu “ Porniţi!” şi cereţi copiilor  să se învârtă în jurul  
         hârtiilor, având grijă să nu calce pe ele. 
5.     Când se opreşte muzica, sau când spuneţi dvs. ,,Opriţi!’’,  fiecare copil trebuie să calce pe   
           câte o hârtie. 
6.        Copilul care nu a reuşit să calce pe o hârtie trebuie să răspundă la o întrebare.  
7.     Jocul se repetă, până ce toate întrebările au fost epuizate. (Aveţi grijă să nu fie acelaşi copil      
            care să răspundă la întrebare.)  
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ÎNTREBĂRI: 

1. Spune numele unei femei care-L iubeşte pe Dumnezeu. 

2. Spune o rugăciune de mulţumire pentru femeia care te-a învăţat cum să trăieşti pentru 

Domnul.  

3. Cui dăruieşti tu felicitarea pe care ai făcut-o şi de ce? 

4. Cui dăruieşti tu felicitarea pe care ai făcut-o şi de ce? 

5.    Cum se numea tinerelul care-l însoţea pe Pavel? 

6.    Pe cine a adus Timotei? 

7.   Ce au învăţat mama şi bunica  în fiecare zi pe Timotei? 

8.    Spune numele unei femei care-L iubeşte pe Dumnezeu. 

9. Spune versetul Biblic pe dinafară. 

10. Ce înseamnă  să te  temi de Domnul?  
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Lucru Manual 
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Vizuale Lucru Manual 
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