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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

MATERIALE: 

• Copii Xerox pag. 8-10 

• Hârtie colorată / hârtie 
albă  

• Creioane colorate 

• Foarfece 

• Lipici 

1. 

OBIECTIVE: Introducerea temei, că Dumnezeu a lăsat în viaţa noastră 
mame, bunici, mătuşi sau cel puţin o femeie specială care să ne ajute să 
înţelegem cum să trăim pentru Domnul, iar noi trebuie să Îi mulţumim.  

• Faceţi un model pe care să îl arătaţi copiilor la oră, păstrând paşii de mai 

jos și cei pe care îi veți face în timpul orei cu copiii. Astfel, veți ști bine 

ce trebuie făcut și cum să îi ajutați.  

• PAȘI DE LUCRU înainte de oră: 

 Faceţi copii xerox pagina 8 și tăiați pentru fiecare copil câte             trei 

părți cu cuvinte (1: versetul din Proverbe 31:30, 2: vă          mulțu-

mesc, 3: că mi-ați arătat cum să Îl iubesc pe Dumnezeu). 

O pagină ajunge la 6 copii, imag. 1.  

 Faceți copie Xerox pagina cu inima, pag. 10, una la doi 

copii, și îndoiți pentru fiecare copil pe liniile punctate de la 

mijloc. Pregătiți pentru fiecare copil un astfel de exemplar, 

imag. 2.   

 Faceți copie Xerox pagina 9 cu imagini: inima, dreptunghiuri mari și 

dreptunghiuri mici. O pagină ajunge la 10 copii.  Decupați câte o inimă, 

un dreptunghi mare și unul mic, pentru fiecare copil, imag. 3. 

 

• Copiii să rețină că Dumnezeu a lăsat în viaţa lor cel puţin o femeie specială (mamă,                  

bunică, mătușă) care să îi învețe despre Domnul Isus. De asemenea, ei vor învăța                  

că trebuie să mulțumească lui Dumnezeu pentru astfel de femei  care care sunt un bun 

exemplu pentru ei. Lecția de astăzi poate fi folosită în  orice moment al anului, inclusiv de 

Ziua Mamei. Dacă nu este ziua femeilor, asigurați-vă că includeți și băieții în prezentarea 

lecției, astfel încât să nu se  simtă excluși din subiect.  

• Materialul de față este potrivit pentru copiii de 4-5 ani. Pentru copiii mai mici, de 2-3 ani, 

acesta trebuie adaptat potrivit cu vârsta și nevoile caracteristice vârstei. Pentru acești copilași 

vă recomandăm să faceți o lecție cât mai simplă cu jocuri, povestioara biblică foarte pe scurt 

și o foarte scurtă idee din versetul biblic. 

• Materialul oferă mai multe secțiuni care, folosite toate împreună, pot depăși două ore. De 

aceea vă recomandăm să selectați doar secțiunile care vi se par cele mai potrivite pentru grupă 

și doar pe acelea să le folosiți ca să vă încadrați în timp. Este foarte important ca, în timp ce 

copiii sunt ocupați cu orice activitate să folosiți timpul cu înțelepciune: puneți-le întrebări 

despre ce au învățat (ca pe o conversație, nu ca pe un test) și lăsați-i și pe ei să vă pună 

întrebări sau să vă povestească despre ce au învățat din lecția biblică. 

• FOARTE IMPORTANT: La final, asigurați-vă că toți copiii merg acasă cu cel puțin o idee 

despre cum să pună în practică cele învățate din Biblie la lecție.   

• Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare, întrebați copiii cum a fost 

săptămâna lor. Dacă au fost cereri de rugăciune la ultima întâlnire, întrebați-i ce răspuns au 

primit la rugăciuni. Apoi faceți o scurtă rugăciune de început. 

PERSOANE: 

• 2-6 Persoane  

     

2. 

3. 
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INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
 

 

4. . 

5. 

 

Trage             

inima cu grijă 

spre interior. 

6. 

2. 

8. 

lipici 

3. 

4. 
5. 

1. Din materialele pregătite, copiii vor face o felicitare împreună cu dvs.  

2. Dați fiecărui copil jumătatea de coală A4 (albă sau colorată), numită 

de noi hârtia ,,A”, îndoită la mijloc. Dați fiecărui copil apoi o inimă și 

două dreptunghiuri (unul mare și unul mic), pag. 10, precum și   

versetul din Proverbe 31:30, pag. 8.  Arătați copiilor unde și cum să 

lipească fiecare lucru pe partea din față a hârtiei, imag. 1.  

3. Dați copiilor hârtia cu inima, numită de noi hârtia ,,B”, pag. 10. Copiii 

vor colora inima din interior, după ce au deschis hârtia ,,B”. Apoi, cu 

ajutorul dvs., vor lipi unde doresc ei cuvintele: ,,Vă mulțumesc… 

”și ,,că mi-ați arătat cum să iubesc pe Dumnezeu.” Puteți da 

copiilor și alte inimi făcute de dvs., pe care să le lipească aici, imag. 2. 

4. Luați de la fiecare copil hârtiile lucrate (A și B), dați cu lipici DOAR 

pe partea din interior a hârtiei ,,A” și lipiți peste hârtia ,,B”,  imag. 3. 

5. Copiii închid felicitarea și o vor deschide, imag. 4. Când felicitarea 

este deschisă, inima din interior se va mișca, imag. 5. 

6. Spuneți copiilor că trebuie să dea această felicitare unei femei              

speciale pentru ei, care i-a învățat despre Dumnezeu etc. 

7

 

 
 
 

OBIECTIVE:  Copiii vor învăța că la fel cum Timotei a avut o 

mamă și o bunică, care l-au învățat despre Dumnezeu, și ei au cel 

puțin o femeie în viața lor care să îi învețe despre Dumnezeu. 

TEXTE BIBLICE:  2 Timotei 1:5, 14. 

MATERIALE: 

• Telefon cu muzică 

• Eşarfă, pălărie sau jachetă   

• ATENȚIE: veți avea      
nevoie de 4 persoane 
pentru a vă ajuta cu o mică 
scenetă 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
• Vorbiţi cu  4 persoane care să vină la oră şi care vor interpreta cele 

personaje:  Pavel Apostolul; Timotei; Eunice şi Lois.  

1. 

4    Luați coli A4 de hârtie, albe sau colorate, îndoiți-le la mijloc,  și 

tăiați-le, imag. 4. Să aveți pentru fiecare copil pregătită o astfel 

de jumătate de coală A4 de hârtie. 

5. Luați jumătățile de coli A4, cele cu inima - pag. 10, și, după  ce 

le-ați îndoit la mijloc, decupați inima pe linia neagră. 

ATENȚIE! Acolo  unde este marcat cu roșu, NU veți tăia.  

Imag. 5. 

6. După ce ați decupat inima, NU și unde e marcat cu roșu, 

deschideți   hârtia  și trageți cu grijă inima în interior, spre dvs., 

imag. 6. Închideți hârtia și apăsați-o ușor pentru formarea            

pliurilor, imag. 7. 

7. În acest moment aveți pregătite pentru copii toate materilele: 

imaginile, mesajele și cele două jumătăți de coală A4, cea 

simplă -pe care o vom numi hârtia ,,A”- și cea cu inima (pag. 

10) -  pe care o vom numi hârtia ,,B”, imag. 8. 
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• Descrieţi pe scurt rolul  personajelor şi ce anume au ele de făcut. Daţi 

fiecărui personaj o copie cu întrebările şi răspunsurile lor și faceți o scurtă 

repetiție. 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
  
 Întrebați copiii dacă ei au văzut vreodată știri la televizor și spuneți-

le că, în timpul unui program de știri, pot veni unul sau mai mulți 

invitați cărora li se pun întrebări.   

 Spuneți copiilor că la această lecție vă veți preface că aveți un 

program de știri TV la care vin patru invitați speciali, patru oameni 

din Biblie. 

PREZENTARE:   

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 îl cunoaştem şi noi? 

PAVEL:  Desigur. Mă duc să îl 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.  

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. Uneori 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. Ele  

   au fost un bun exemplu pentru mine. 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.  

 

 

 

   IMPORTANT: 

• Dacă nu aveţi o persoană 

pentru fiecare personaj,           

invitaţi o singură persoană,     

ca să interpreteze toate cele 4 

personaje, oferindu-le diverse 

particularităţi specifice 

vestimentare ( o eşarfă, baston) 

sau vocale.  
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

ÎNVĂȚAREA IDEII VERSETULUI  

OBIECTIVE: Copiii să repete un verset învățat deja la 
lecția anterioară prin care să înțeleagă că e un mare privilegiu 
să aibă în viaţa lor un exemplu de femei care iubesc pe             
Domnul (mama, bunica, femei sau adolescente din biserică). 

MATERIALE: 

• Un mic buchet           
de flori 

• Tablă albă și       
marker 

 Desenați imaginile folosite la lecția trecută pentru cuvintele din 

verset. Pe măsură ce desenați, întrebați-i pe copii dacă își aduc 

aminte ce reprezintă fiecare imagine. 

 Repetaţi de două –trei ori versetul împreună cu copiii.  

• Amintiți-vă ideea versetului biblic și desenele pe                                  

care le veți face în fața copiilor. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

JOC: INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

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 

cel 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.  

ÎNVĂŢĂTOR:  Am auzit despre dvoastră. 

MAMA:   Da? 

BUNICA:  Sper că de bine.  

ÎNVĂŢĂTOR:  Da. Timotei ne-a vorbit frumos despre d-voastră.  

BUNICA:   Îl cunoaşteţi pe Timotei al nostru? Ce băiat cuminte!  

ÎNVĂŢĂTOR:  Da, în Biblie se spune și despre d-voastră 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:  Timotei spune că d-voastră l-ați învățat și ați fost un bun exemplu pentru el.  

BUNICA:   Da? Ce frumos!  

ÎNVĂȚĂTOR:  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 îi învață despre 

Dumnezeu și sunt un bun exemplu pentru ei.   

IDEEA: 

...femeia care iubește 

pe Domnul va fi 

lăudată.  

Provebele 31:30  
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OBIECTIVE: 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 , iar ei trebuie să fie mulţumiţi ..   

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:  

MATERIALE: 

• Atâtea scaune câte  

invitate aveţi pentru 

interviu la clasă, plus 

un scaun pentru dvs. 

 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. 

 

RUGĂCIUNE:  

 Mulțumiți lui Dumnezeu într-o scurtă rugăciune, că a pus oameni în viața noastră care ne pot arăta 

cum să-L iubim pe El. 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

IMPORTANT: 

• Faceţi ca interviul să se 

deruleze cu rapiditate pentru a 

nu deveni plictisitor: fraze 

scurte cu întrebare și răspuns. 

• Alegeţi două sau trei mame (dintre care ar fi bine să fie şi o bunică) din 
biserica dvs. Rugaţi –le 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 să poată răspunde la subiect. 

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

• Nu uitați că timpul de atenție al copiilor la această vârstă este foarte limitat. 
Dacă doriți să evitați problemele de disciplină la clasă, pregătiți întrebări 
cu răspunsuri scurte și la obiect, așa încât să nu fie nicio invitată ispitită să 
vorbească prea mult timp. Lăsați copiii să participe și ei cu câteva întrebări 
proprii. 

1. Spuneţi copiilor că la lecția trecută ați vorbit despre faptul că fiecare 

femeie are  o anumită responsabilitate în societate, dar cel mai important 

este să Îl iubească pe Dumnezeu şi să se încreadă în El. 

2. Anunțați copiii că în minutele următoare aveți câteva musafire la clasă, 

câteva mame pe care le-ați invitat în mod special. 

3. Invitați mamele și prezentați-le copiilor. Mamele pot spune ceva scurt 

despre ele (cum se numesc, câți ani au, câți copii au), apoi, după ce le veți 

mulțumi că au acceptat să fie împreună cu copiii, veți începe interviul. 

 ÎNTREBĂRI INTERVIU:  

 Cât este de important pentru dvs. să Îl iubiţi pe Dumnezeu? 

 De la cine aţi învăţat să Îl iubiţi pe Dumnezeu? 

 A fost sau este în familia dvs. o femeie deosebită care L-a iubit mult pe Dumnezeu şi 

care a fost un model, o bună influență, pentru dvs.?  Cum v-aţi dat seama că ea Îl 

iubeşte pe Dumnezeu? 

 Cum putem păstra noi în inima noastră toate lucrurile bune învăţate? (Prin 

Duhul Sfânt). 

 Cine este Duhul Sfânt?  (Este Dumnezeu. Când avem nevoie de ajutor, El ne 

ajută.) 
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OBIECTIVE: Copiii să-şi reamintească printr-un joc recapitulativ că Dumnezeu 

a lăsat în viaţa lor mame şi bunici, mătuşi sau cel puţin o femeie specială care să îi 

ajute să înţeleagă cum să trăiască pentru El, iar ei trebuie să fie mulţumitori 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Pregătiți întrebările de mai jos. 

• Luaţi 5 coli A4 de hârtie.  

ÎNTREBĂRI: 

1. Spune numele unei femei din viața ta care Îl 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 îl însoţea pe Pavel? 

6.    Pe cine a adus Timotei la lecție? 

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

8.    Spune numele unei femei care îl iubeşte pe Dumnezeu. 

9. Spune versetul Biblic pe dinafară. 

10. Ce înseamnă  să iubești de Domnul?  

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.)  

MATERIALE: 

• Întrebările de mai jos 

•  Coli A4 de hârtie 
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LUCRU MANUAL   

...femeia care iubește 

Domnul  va fi lăudată.  

Provebele 31:30  

Vă mulțumesc … 

     că  mi-ați        

 arătat cum  să            

Îl  iubesc  pe 

Dumnezeu. 

...femeia care iubește 

pe Domnul  va fi 

lăudată.  

Provebele 31:30  

Vă mulțumesc … 

     că  mi-ați        

 arătat cum să             

Îl  iubesc  pe 

Dumnezeu. 

...femeia care iubește 

pe Domnul  va fi 

lăudată.  

Provebele 31:30  

Vă mulțumesc … 

     că  mi-ați        

 arătat cum  să           

Îl  iubesc  pe 

Dumnezeu. 

...femeia care iubește 

pe Domnul  va fi 

lăudată.  

Provebele 31:30  

Vă mulțumesc … 

     că  mi-ați        

 arătat cum  să          

Îl  iubesc pe 

Dumnezeu. 

...fe
m

eia
 ca

re iu
b

ește 

p
e D

o
m

n
u

l  v
a

 fi 

lă
u

d
a

tă
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LUCRU MANUAL pentru 10  

copii, hârtia ,,A”. 
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Îndoiți hârtia în 

jumătate, apoi 

tăiați INIMA de-a 

lungul liniilor 

punctate. NU 

tăiați unde este 

linia roșie. 

Îndoiți hârtia în 

jumătate, apoi 

tăiați INIMA de-a 

lungul liniilor 

punctate. NU 

tăiați unde este 

linia roșie. 
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost ca 

toți copiii să rețină că Dumnezeu a lăsat în 

viaţa lor cel puţin o femeie specială (mamă, 

bunică, mătușă) care să îi învețe despre 

Dumnezeu și care să fie un bun exemplu pentru 

ei.  

TEXT BIBLIC: 2 Timotei 1:5, 14. 

VERSETUL BIBLIC:  Proverbe 31:30 


