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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 

ŞCOLARI  
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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. 

9-10, una de copil 
 Hârtie colorată 

sau hârtie albă şi 
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. 9-10. 
 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.  

1. Daţi fiecărui copil o copie xerox, pag. 9-10– imaginea cu fetiţa pentru fetiţe 
şi cea cu băiat pentru băieţi, imag. 1; 

 
2 Copiii vor tăia conturul celor două capete  -vezi imag. 2 - acolo unde se   

vede cu roşu,  dar NU VOR TĂIA LA URECHI  -vezi imag. 3 - acolo unde 
se vede cu albastru; 

 
3. Copiii vor îndoi 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; 
 
 
4. Daţi fiecărui copil o jumătate de coală A4 colorată sau albă pe care copiii  o 

vor colora cu diverse culori, imag. 7; 
 
5. Copiii vor îndoi hârtia colorată ca pe un acordeon, imag 8; 
 
 
 
6. Copiii vor desena câte inimi pot pe prima pagină a foii  
       colorate, imag. 9; 
 
7. Copiii vor decupa inimile, imag. 10; 
 
 
8. Copiii vor lipi inimile colorate pe felicitare, în interior. Ei pot 

decora astfel felicitarea aşa cum doresc, imag. 11.  

2. 

Nu se taie. 3. 

7. 

9. 

10

11. 

 
 

1. 

8. 

4. Îndoiţ

6. 

5. 
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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 o pildă prin modul în care trebuie să trăim pentru 
Domnul şi pentru care 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. 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.   

 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră: 

 Improvizaţi un studio radio: o masă cu o Biblie pe ea şi 2-3 scaune de jur 
împrejur; un microfon la mijloc; căşti pe urechile redactorului (învăţătorul); 
foile cu întrebările şi răspunsurile de mai jos. În lateral, va fi pupitrul tehnic:  

      o masă mică şi un CD player cu muzică.  
 Vorbiţi cu cele 5 persoane care vor interpreta cele 5 personaje: Tehnicianul 

(care va sta la pupitrul tehnic şi va mări volumul la muzică în timpul pauzei 
sau îl va reduce în timpul interviului); Pavel Apostolul; Timotei; Eunice şi 
Lois.  

 Descrieţi pe scurt rolul  personajelor şi ce anume au de făcut. Daţi fiecărui 
personaj o copie cu întrebările şi răspunsurile lor.    

TEXT BIBLIC: 2 Timotei 1:5, 14. 

MATERIALE: 
 Copii xerox cu 

interviul pentru 
fiecare personaj. 

 O măsă ca pupitru 
tehnic 

 Un microfon  
 O masă pentru 

invitaţi şi 2-3 
scaune de 
jur 
împrejur 

 CD player 
 Muzică 
 Biblie 

   IMPORTANT: 
 Faceţi ca interviul să fie cât mai real.  
 Simulaţi că sunteţi într-o emisiune radio live, iar dvs sunteţi redactorul de la         

microfon. 
 Personajele care se succed la microfon trebuie să intre  şi să iasă într-o foarte scurtă 

pauză muzicală. (Tehnicianul va avea CD player-ul pregătit. El va creşte volumul 
muzicii, până iese şi intră un personaj,  şi va da volumul mic în timpul interviului.) 

 Dacă nu aveţi o persoană de personaj, invitaţi o singură persoană, care să interpreteze 
toate cele 4 personaje, scriind pe o bucată de hârtie numele fiecărui personaj, când 
intră în emisiune, şi oferind diverse particularităţi specifice (exemplu: schimbaţi 
eşarfa sau jacheta, puneţi o pălărie etc).  
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2. Învăţătorul şi Timotei sunt la masa de interviu.  Volumul la muzică se diminuează. 
(Faceţi 2 copii de întrebări şi răspunsuri, pentru redactor şi Timotei.)  
ÎNV.  Vă reamintesc, stimaţi ascultători, că sunteţi pe frecvenţa postului de radio KIDZ 
ROMÂNIA, la emisiunea INFLUENŢE. Alături de mine se află la microfon un alt personaj 
important pentru noi azi. Vă spun şi dvs. ,,Bun venit!’’ 
TIMOTEI: Mulţumesc că m-aţi invitat.  
ÎNV: Pe scurt, cine sunteţi dvs.? Cum vă numiţi? 
TIM:Un simplu tânăr care Îl iubeşte pe Dumnezeu, pe nume Timotei. 
ÎNV: Am auzit că sunteţi un om de mare nădejde pentru Apostolul Pavel. 
TIM: Aşa aţi auzit? Mă bucur să se spună asta despre mine.  Mamei şi bunicii mele li se 
datorează. 
ÎNV: De ce spuneţi asta? 
TIM: Tatăl meu nu e un om credincios. El e grec. Iar grecii de azi au alte preocupări. 
ÎNV: Ce au făcut mama şi bunica dvs. atât de special pentru dvs.? 
TIM: M-au învăţat de mic Cuvântul lui Dumnezeu, dar mi-au arătat şi cum să trăiesc pentru 
Dumnezeu.  
ÎNV: Ce înseamnă să trăieşti pentru Dumnezeu? 
TIM: Mama şi bunica au făcut ce spune Biblia: au arătat iubire altora, când am avut 
probleme s-au rugat lui Dumnezeu, în fiecare zi au lăudat pe Dumnezeu pentru tot şi altele. 
 

LECŢIA BIBLICĂ  
1. Învăţătorul şi Pavel sunt la masa de interviu.   ( Faceţi 2 copii de întrebări şi răspunsuri, pentru 
redactor şi Pavel.)  
OPERATOR:  3...2...1... On air! 
ÎNVĂŢĂTOR: Bun găsit, dragi ascultători ai postului nostru de radio KIDZ ROMÂNIA, la 
emisiunea INFLUENŢE.  Astăzi, în cadrul emisiunii noastre avem plăcerea să stăm de vorbă 
cu  câteva persoane speciale. Chiar în acest moment îi spun primului invitat: ,,Bine aţi venit 
în studioul nostru!’’  
PAVEL: Mă bucur să fiu aici cu dvs. 
ÎNV:  Cum vă  numiţi şi ce ne puteţi spune despre dvs. ? 
PAV: Sunt Pavel şi sunt Apostol al lui Hristos. Am lucrat cu Petru şi alţi ucenici ai lui Isus. 
Am fost şi primul misionar, am mers cu vestea bună până în Macedonia, Turcia, Italia 
ş.a.m.d. (arată Biblia). Am scris şi câteva cărţi din Biblie. 
ÎNV: Am auzit că în lucrarea dvs. de misiune aţi fost însoţit o perioadă de un tânăr. 
PAV:  Da, e un tânăr de mare ajutor: Timotei. 
ÎNV: De ce vă place să lucraţi cu Timotei, pentru că e foarte tânăr? 
PAV:  Pentru că e foarte credincios. E responsabil şi-L iubeşte mult pe Dumnezeu. 
ÎNV: De unde credeţi că vine credinţa lui Timotei? 
PAV: Fără îndoială de la mama şi de la bunica lui. Ele sunt două femei foarte credincioase. 
ÎNV: Domnule Pavel, vă mulţumesc pentru  interviul acordat. 
PAV: Eu vă mulţumesc că m-aţi invitat. 
Pauză muzicală. Tehnicianul măreşte volumul la muzică până se schimbă personajele. 
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ÎNV: Cum de vă amintiţi toate astea din copilărie? 
TIM: Duhul Sfânt m-a ajutat să observ şi să  păstrez în inima mea tot ce am învăţat. El îmi 
aminteşte tot ce e bun. 
ÎNV. Mulţumim pentru timpul acordat şi vă mai aşteptăm şi cu o altă ocazie. 
TIM: Cu mare plăcere, oricând. 
Pauză muzicală. Tehnicianul măreşte volumul la muzică până se schimbă personajele. 
 
3. Învăţătorul,  Lois şi Eunice  (sau doar Eunice ) sunt la masa de interviu.  Volumul la muzică se 
diminuează.   (Faceţi 2-3 copii de întrebări şi răspunsuri, pentru redactor, mama şi bunica.) 
 
ÎNV. Ne aflăm tot pe frecvenţa KIDZ ROMÂNIA, la emisiunea INFLUENŢE şi mă bucur 
să am alături de mine două femei speciale,  mama şi bunica lui Timotei. Vă spun şi dvs. 
,,Bun venit în studioul nostru!’’ 
MAMA, BUNICA: Bun găsit! 
ÎNV: Cum vă numiţi dvs.? 
MAMA: Eu sunt Eunice. 
BUNICA: Iar eu -bunica Lois. 
ÎNV: Am auzit deja multe lucruri despre dvs. Am putea spune că vă cunoaştem bine. 
BUNICA: Da? De la cine aţi auzit? 
ÎNV: De la Pavel şi Timotei. 
MAMA: Sper c-au vorbit frumos despre noi. 
ÎNV: O da, chiar foarte frumos.  Înainte să îl cunoaştem pe Timotei, am auzit şi am citit 
multe lucruri bune despre el. Şi despre dvs. am citit. 
BUNICA: Despre noi? Unde? 
ÎNV: Aici, în Biblie.  Citiţi textul  din 2 Timotei 1: 5 
BUNICA: O, da, asta e adevărat. Noi am încercat să-l învăţăm pe Timotei despre credinţa în 
Dumnezeu.  
ÎNV: Am auzit că tatăl lui nu e credincios. Cum aţi putut face asta singure?  
MAMA:  Nu am făcut-o singure. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne-a ajutat. 
BUNICA: Important e nu doar să vorbim despre Dumnezeu, ci să fim şi un model pentru 
copii.  
MAMA: Ce mă bucură cel mai mult, e că băiatul meu, deşi a crescut, încă are o credinţă 
mare şi-L iubeşte pe Dumnezeu.  
ÎNV: Aşa este. Trebuie să punem punct interviurilor noastre aici, mulţumindu-vă şi dvs. 
pentru timpul acordat. 
MAMA, BUNICA: A fost o plăcere  pentru noi. 
ÎNV: Cu asta încheiem aici emisiunea INFLUENŢE de azi cu speranţa că ne vom reîntâlni 
cât de curând.  
CONCLUZIE:  
1.    Aveţi, copii, şi voi o femeie în viaţa voastră care să fie un exemplu bun pentru voi?  
2. Cine are o mamă, bunică,  mătuşă sau  o femeie în viaţa voastră, care sunt credincioase 

lui Dumnezeu? Hai să mulţumim Domnului pentru ele.  
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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: 

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 poată să spună cel puţin o dată 
versetul biblic.  

 

 

MATERIALE: 

 MATERIALE: 

 Un mic buchet de 
flori 

Dezmierdările sunt înşe-
lătoare, şi frmuseţea 
este deşartă, dar femeia 
care se teme de Domnul 
va fi lăudată.  
Provebele 31:30  

  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.  

.  
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 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 ea Îl iubeşte pe Dumnezeu? 
4.  Daţi un exemplu de lucru despre  care aţi învăţat că arată că Îl iubiţi pe Dumnezeu. 

CONCLUZIE:  
 Mulţumiţi mamelor că au avut bunăvoinţa  să  vină la oră să răspundă întrebărilor dvs.  
 Spuneţi copiilor: “Noi putem să păstrăm prin Duhul Sfânt în inima noastră toate lucrurile bune    
      pe care le-am  învăţat  de la aceste femei care au venit la noi.” 
 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. 8, cu ÎNTREBĂRILE. 
 Luaţi 10 coli A4 de hârtie pe care să scrieţi numere de la 1 la 10. 
 

MATERIALE: 

 Copie xerox cu 
ÎNTREBĂRI, 
pag. 8 

  Coli de hârtie A4 
 

INSTRUCŢIUNI înainte de oră:  

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 lor. 

 Uraţi mamelor bun venit la clasă şi exprimaţi-vă recunoştinţa că 
au acceptat să fie cu copiii preţ de câteva minute. 
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1. Aşezaţi toate colile A4 pe jos. 
  
2. Formaţi o echipă de 5 –15 copii. Dacă aveţi prea mulţi copii la  
      clasă,  veţi forma mai multe echipe de copii, aşa încât fiecare copil     
       să aibă şansa să joace.   
 
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  pună piciorul pe câte o hârtie (nu contează dacă sunt  
       2 sau 3 copii cu piciorul pe aceeaşi hârtie.) 
 
6. Alegeţi un număr de la 1 la 10. Copilul/copiii care au călcat pe hârtia cu numărul ales de dvs. 

trebuie să răspundă la întrebarea cu acelaşi număr. Dacă sunt 2 sau 3 copii cu piciorul pe hârtie,  
toţi trebuie să se înţeleagă cu privire la răspuns şi să dea un sigur răspuns. Dacă răspunsul a fost 
corect, copilul sau copiii care au răspuns primesc 100 de puncte.  Notaţi punctele fiecăruia în 
parte.  

7. Jocul se repetă până ce toate întrebările au fost epuizate sau  puteţi să repetaţi întrebările de mai 
multe ori. Copiii cu cele mai multe puncte câştigă. 

 
 
ÎNTREBĂRI: 
1. Spune cine este femeia pe care a pus-o Dumnezeu în viaţa ta ca să fie o pildă pentru tine cum 

trebuie să trăieşti pentru El. Descrie puţin prin ce este ea un model pentru tine. 

2. Câte femei sunt menţionate în Biblie? 

3. Dă câteva tipuri de profesii ale unor femei pe care le menţionează Biblia. 

4. Ce iubeşte cel mai mult Dumnezeu  la o femeie, indiferent de aspectul sau profesia pe care o 
are? 

5. Spune trei calităţi pe care le are femeia care este un exemplu pentru tine. 

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

7.   Cum se numea tinerelul care-l însoţea pe Pavel în misiune şi ce a spus Pavel despre el? 

8.   Cum se numea mama lui Timotei şi prin ce se remarcă ea în Biblie? 

9.   Unde se spune în Biblie despre mama şi bunica lui Timotei? 

10. Spune versetul Biblic pe dinafară. 

11. Ce înseamnă  a te teme  de Domnul? Dă câteva exemple prin care poţi arăta şi tu că te 

       temi de Domnul.  

Jocul poate fi jucat şi 
de echipele implicate 
în olimpiada biblică 
JBQ doar că în loc de 
întrebările lecţiei se 
vor folosi întrebările 

INSTRUCŢIUNI în timpul orei: 
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Lucru Manual 
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Vizuale Lucru Manual 
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