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SCOPUL LECŢIEI: Copiii sã înveţe sã-şi iubeascã, sã-şi asculte şi 
sã-şi respecte mamele, bunicile, mãtuşile, pãrinţii  sau pe cei ce au 
grijã de ei, căci astfel dovedesc respect.  

TEXT BIBLIC: Epistolele 1 şi 2 Timotei, texte Biblice care vorbesc 
despre Timotei. Alte cunoştinţe, informaţii, despre cultura evreilor. 

VERSETUL BIBLIC:  Proverbe 6:20 

 

 ZIUA MAMEI 

 Ascultarea lui Timotei 
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

• Vorbiţi cu un voluntar să vină să interpreteze la această oră rolul lui dr. 

      Lupă. Spuneţi-i exact ce are de făcut şi ce trebuie să zică, vezi prezentarea 
      de mai jos. Pentru mai multe detalii legate de personajul dr. Lupă,  
      vezi  site-ul nostru:  

     www.kidzromania.com secţiunea Lecţii, Alte Materiale, Personaje.  

• Repetaţi înainte de lecţie acest moment, respectând paşii şi ceea ce 

spune dr. Lupă din prezentarea de mai jos.  

• Pregătirea materialelor necesare. 

OBIECTIVE: Lecţia Introductivă are drept scop să  introducă tema şi scopul 

lecţiei, anume că ascultarea arată respect.  
  

PREZENTARE: 

MATERIALE: 
♦ Costum pentru dr. 

Lupă 
  

♦ Sticlă mică de 
plastic cu capac
  

♦ Un ac mai gros, sau 
un cui mai subţire 

♦ Apă  
♦ 5 Flori  
♦ Tavă  sau castron de 

bucătărie. 

Dr. LUPĂ: 
 Intră în clasă, cântând fericit, cu cinci flori în mână. Când îi vede pe copii,                          
dr. Lupă se opreşte din cântat şi-i salută. Apoi dr. Lupă spune: ,,Astăzi sunt foarte fericit. Ştiţi de ce? 

Astăzi este ziua mamei mele şi a bunicii mele, şi a mătuşilor mele, şi a vecinei... Astăzi este ziua 

tuturor femeilor din ţară. Aşa că eu am pregătit aici o floare pentru fiecare persoană feminină 

dragă din viaţa mea: am aici o floare pentru mama, una pentru bunica, câte  una pentru cele două 

mătuşi ale mele şi una pentru vecina mea bună. 
  Dr. Lupă vede pe masă o sticlă umplută până la jumătate cu apă şi spune: ,,Oau! 

Aici e apă! Ce sete îmi este!’’ 

 Dr. Lupă ia o înghiţitură mică şi continuă: ,,Am o idee! Mi-am amintit de-o lecţie 

din copilărie dată de mama mea. Vreţi să v-o arăt?’’ 

 După ce copiii răspund la unison ,,Da’’, dr. Lupă spune: ,,Am cu mine un castron de 

bucătărie. Nu plec nicăieri fără el. Este foarte util pentru experimentele mele. Am şi un ac. 

Şi acul este  foarte util uneori. Vedeţi? Mereu sunt pregătit cu de toate. Ia priviţi la ce am să 

fac eu acum!’’ 
 Dr. Lupă face cu acul o gaură în partea de jos a sticlei cu apă. ATENŢIE! Sticla NU 
trebuie să fie plină cu apă, ci doar până la jumătate. În tot acest timp, sticla trebuie să fie fără 
capac. Când dr. Lupă scoate acul din sticlă, apa începe să curgă, iar el spune: ,,Oh! Ce 
mizerie!’’ 
 Dr. Lupă pune capacul la sticlă şi apa nu mai curge. Atunci el spune: ,,Am reuşit! Acum 
e mai bine.’’ 
 Atunci, dr. Lupă scoate iar capacul de la sticlă. Când apa începe din nou să curgă, el spune: 
,,Hm! Aţi văzut? Sticla face ce vreau eu! Când eu vreau să nu mai curgă apa, ea nu mai curge.’’  
Pune capacul la sticlă. ,,Când vreau ca apa să curgă, ea curge.’’  Ia capacul de la sticlă: ,,Ce sticlă 
ascultătoare! Dacă mă ascultă, înseamnă că mă respectă.’’ 
 
ÎNVĂŢĂTOR: Oh, dar tu ne eşti de foarte mare ajutor, dr. Lupă. Ştii? Astăzi  noi vom învăţa 
despre ascultare şi respect. 
 Dr. Lupă îşi aminteşte că trebuie să ajungă undeva. ,,Oh, am întârziat! Trebuie să ajung 
repede la aeroport. Am un drum lung de parcurs cu avionul. La revedere, copii!’’Dr. Lupă se 
retrage. 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

MATERIALE: 

• Vizale pag. 10-12 

• Creioane colorate 

pentru toţi copiii 

PREZENTAREA LECŢIEI 

TIMOTEI –COPILUL ASCULTĂTOR 

Mulţi dintre voi aţi auzit cu siguranţă despre Epistolele lui Pavel către Timotei. Câţi dintre 
voi aţi citit cele două scrisori ale lui Pavel către Timotei? Dacă nu aţi citit, vă spun că sunt două 
scrisori foarte frumoase pe care le găsim în Biblie, în Noul Testament. Învăţătorul se opreşte din 

povestit şi arată în Biblie unde sunt cele două epistole ale lui Pavel către Timotei.  
Vreau să vă povestesc acum despre Timotei pe când era doar un copil, apoi când a 

crescut mare. (Imag.1.) Dacă mai mulţi copii au colorat poza aceea, arătaţi-le pe toate. 
Timotei a fost un copil născut într-o familie în care tatăl era grec la origine, iar mama era 

evreică. Probabil că tatăl său nu L-a cunoscut pe Dumnezeu, dar mama sa, Eunice, şi bunica lui, 
Lois, erau creştine. (Imag. 2.) Arătaţi toate imaginele 2 colorate de copii. Aşa, Timotei cunoaşte 
credinţa mamei şi a bunicii sale în Domnul Isus. Încă de mic copil, el aude despre Scrierile Sfinte 
ale lui Dumnezeu de la mama şi bunica lui. 

Cele două femei erau foarte credincioase şi devotate lui Dumnezeu. Ele au avut o bună 
mărturie în familie, mărturie pe care copilul Timotei o vedea în fiecare clipă. Aceste femei au 
fost un bun exemplu pentru el. Ele l-au învăţat încă de mic despre Dumnezeul lor cel mare. 
Timotei asculta cu mare interes când mama şi bunica îi povesteau din Scrierile Sfinte şi când îl 
învăţau de bine. De aceea Timotei şi-a dorit să devină un slujitor al lui Dumnezeu. (Imag.3.) 

După ce apostolul Pavel l-a cunoscut pe Timotei şi a văzut credinţa lui, mai apoi când acesta 
a devenit un tânăr, Pavel l-a luat cu el în călătoriile sale misionare. Dar, pentru că poporul 
evreu nu îl considera întru totul de-al lor pe Timotei, deoarece se trăgea dintr-un tată grec 
care avea o altă credinţă, el a îndeplinit tot ceea ce trebuia pentru a fi acceptat de către 
poporul mamei lui. De atunci, Timotei a fost colaboratorul lui Pavel şi însoţitorul acestuia în 
diferitele sale călătorii. Aşa că Timotei a crescut şi s-a maturizat sub îndrumarea lui Pavel. El 
a lucrat cu multă credincioşie alături de Pavel, deşi era foarte bolnăvicios, timid şi fără 
experienţă. 

Timotei nu a fost doar un bun ucenic al apostolului, ci şi un bun predicator şi slujitor în 
biserica din Efes unde slujea. (Imag.4.)   

Timotei a fost un copil ascultător. El şi-a respectat părinţii, aşa cum cerea Dumnezeu în 
Scrierile Sfinte. El a avut o bună relaţie în special cu mama şi bunica lui, chiar şi când a crescut. 

OBIECTIVE: Copiii sã înveţe din exemplul lui Timotei sã-i iubeascã, sã-i asculte şi 

sã-i  respecte pe cei ce au grijã de ei: mame, bunice, mãtuşi etc.  

 

♦ Faceţi copii xerox pag. 10-12, cel puţin o imagine de copil. 

• Daţi copiilor câte o imagine, ca să coloreze ei timp de câteva minute, înainte de prezentarea 

acestui moment. Dacă sunt prea mulţi copii la clasă, daţi mai multor copii aceeaşi imagine. 
DAR, în timpul prezentării, arătaţi toate imaginile de acelaşi fel colorate de copii.  
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 Dumnezeu a rãsplãtit ascultarea lui Timotei şi a fãcut din el un om mare al Sãu, cunoscut 
pânã astãzi. Dacã Timotei nu ar fi ascultat de învãţãturile mamei şi ale bunicii lui şi dacã nu le-ar fi 
respectat, mai era Timotei omul care a devenit? Mai apãrea numele sãu pe paginile Bibliei? 
Cu siguranţã nu. Ce este de învãţat din viaţa lui Timotei? (Imag. 5.) 

Porunca lui Dumnezeu despre ascultarea copiilor de mama şi bunica (părinţi etc.) 
este valabilă şi pentru noi astăzi. Dacă şi noi ascultăm de ele în tot ceea ce este bun, ascultăm 
de fapt de Dumnezeu. Dacă îi respectăm pe părinţi pe tot parcursul vieţii noastre, Dumnezeu 
ne va binecuvânta foarte mult şi vom fi fericiţi. 

Timotei a fost ascultător de mama şi de bunica lui şi le-a respectat chiar şi atunci când el a 
fost mare, iar Dumnezeu l-a binecuvântat pe Timotei. 

 

 
DISCUŢIE cu întrebări: 
  Kidz Romania crede că unul dintre cele mai importante momente, după ce se face 
prezentarea lecţiei biblice, este timpul de discuţie şi rugăciune. Aici vă puteţi apropia mai mult de 
copii, să  vorbiţi deschis cu ei, să le cunoaşteţi problemele, frământările, întrebările, nevoile de 
rugăciune printr-o atmosferă prietenoasă. De aceea, întrebările nu sunt un test al cunoştinţelor, ci o 
discuţie prietenoasă care să îi ajute pe copii să aplice Biblia în viaţa lor. 

 Nu monopolizaţi discuţia, nici timpul de rugăciune, ci lăsaţi şi încurajaţi toţi copiii să 
participe. Timpul de rugăciune este, de asemenea, o prioritate. Dorim ca toţi copiii să îşi dorească să 
se roage şi să citească mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu.   

 

ÎNTREBĂRI pentru discuţie: 
1. Cine l-a învăţat prima oară pe Timotei despre Dumnezeu? 
2. Cum ai auzit tu prima oară despre Dumnezeu? 
3. Ai şi tu pe cineva în familie, o femeie, care să te îndrume în învăţăturile 

lui Dumnezeu? Povesteşte. 
4. Cine l-a luat pe Timotei cu el în misiune şi de ce? Povesteşte ce ai reţinut. 
5. Ce a făcut mai târziu Timotei în biserica din Efes? Cine crezi tu că a contribuit mult la asta?  
6. De ce trebuie un copil să asculte de Dumnezeu şi de cei ce au grijă de el?  
7. Ce se întâmplă când un copil nu ascultă de Dumnezeu şi de cei ce au grijă de el? Povesteşte o 

experienţă. 

CONCLUZIE ÎNVĂŢĂTOR:  
 Timotei a fost un copil ascultător care şi-a respectat mama şi bunica, aşa cum cere 
Dumnezeu în Cuvântul Său, prin ascultare. Copiii care îşi ascultă părinţii, de fapt îi respectă. Iar 
Dumnezeu promite că aceşti copii vor fi fericiţi pe pământ. 
  

RUGĂCIUNE:  
 Aduceţi copiii într-o rugăciune de mulţumire înaintea Domnului pentru persoanele din viaţa 
lor care au grijă de ei. 
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PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  
•    Faceţi copii xerox pag. 13. 

•    Tăiaţi un cerc pe care este scris referinţa 
  versetului Biblic, vezi modelul aici şi la pag. 12. 

• Tăiaţi petalele, pag. 13,  pe care sunt scrise cuvintele din  
 Proverbe 6:20, vezi modelul pag. 12.  

•   Tăiaţi frunzele cu învăţăturile extrase din versetul  Biblic,  
 pag. 13. 

 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe versetul biblic care îi învaţă că 

trebuie să păzească sfaturile şi învăţăturile părinţilor. 

    MATERIALE: 

♦ Carton sau foaie albă, ori 

colorată (pentru partea din 
centru, petale şi frunze) 

♦ Aţă (groasă de croşetat 

verde sau maro) sau hârtie 
de culoare verde pentru 
tulpină 

♦ Foarfece 

♦  Plicuri cumpărate sau 

confecţionate de dvs. 

♦  Opţional: Creioane 

colorate 

♦ Copii xerox 

JOCUL 
1.  Împărţiţi copiii în grupe mai mici. 
2.  Daţi fiecărei grupe câte un plic cu piesele de puzzle. 
3.  Copiii aşteaptă să fie dat startul de către învăţător. 
4.  După ce toate grupele au primit câte un plic cu piesele de puzzle, daţi-le 

startul. 
5.  Copiii trebuie să recompună versetul biblic, realizând astfel o floare. 
6.  Cronometraţi pentru a vedea în cât timp termină prima grupă. 
7.  Grupa care a terminat prima, anunţă învăţătorul. Ea trebuie să reproducă din memorie versetul 

biblic. 
8.   Notaţi pe tablă sau pe o foaie timpul cronometrat pentru echipa care a terminat prima. 
9. Grupele vor pune piesele de puzzle la loc în plic, iar plicurile vor fi amestecate între ele. 
10. Fiecare grupă va extrage un alt plic şi, la startul învăţătorului, se va repeta jocul. 
11. Jocul se va juca de cinci ori. 
12. La sfârşit, evaluaţi timpul cronometrat pentru grupele care au terminat primele şi vedeţi care 

dintre ele are cel mai puţin timp. 
13. Acea echipă va fi declarată câştigătoare. 

Sugestii 

• Jocul poate fi jucat şi individual, fiecare copil având ca sarcină de lucru ceea ce trebuia să facă 

mai sus o grupă (adică să recompună corect versetul, să facă floarea şi să-l memoreze). 

• Dacă nu aveţi hârtie colorată, puteţi să-i rugaţi pe copii să coloreze ei petalele, tulpina şi 

frunzele. 

 
,,Fiule, pãzeşte sfaturile     
tatãlui tãu şi nu lepãda 
învãţãtura mamei tale.’’  

        Proverbe 6:20 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI  
 
ÎNVĂŢAREA VERSETULUI 
1. Scrieţi versetul biblic pe o foaie mare sau pe o tablă. 
2. Copiii trebuie să-l citească împreună de patru-cinci ori  
        încercând să-l memoreze. 
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OBIECTIVE:  Copiii să aplice în viaţa lor cele învăţate la lecţia biblică despre 
faptul că ascultarea de mama sau părinţi (etc.) arată respect. 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  
♦ Daţi copiilor câte o imagine, pag. 14-17, ca să coloreze ei timp de câteva 

minute, înainte de prezentarea acestui moment. Dacă sunt prea mulţi copii la clasă, daţi mai 
multor copii aceeaşi imagine. DAR, în timpul prezentării, arătaţi toate imaginile de acelaşi fel 
colorate  de copii.  

POVESTEA LUI MIHĂIŢĂ 
Se spune că părinţii, în special mamele, sunt ca nişte îngeri pe pământ pentru copilaşii 

lor. Unul dintre cele mai mari daruri în viaţă pentru un copil este mama, bunica, mătuşa sau 
persoana care are grijă de el. Vreau să vă spun acum o poveste despre un băieţel şi bunica lui. 

 Într-o casă sărăcăcioasă, trăia Mihăiţă şi bunicuţa lui, Ofelia. Părinţii lui Mihăiţă erau 
plecaţi într-o ţară îndepărtată ca să muncească, deoarece erau foarte săraci.  Aşa rămase copilul 
acasă doar cu bunicuţa, o femeie bătrână, dar care-l iubea foarte mult şi îl îngrijea cu mare 
drag (imag. 1) 

Mihăiţă era în clasa a doua şi era un copil tare silitor. Bunica, fiind o femeie 
credincioasă şi înţeleaptă, îl învăţase pe băiat că un copil al lui Dumnezeu nu va fi niciodată 
leneş. Aşa ajunse Mihăiţă să înveţe încă de mic multe proverbe din Biblie despre lene şi 
hărnicie. De aceea, acum când era şcolar, avea numai note bune pentru că era harnic şi silitor. Şi 
acasă Mihăiţă o ajuta pe bunicuţa în toate: făcea ordine prin gospodărie (imag. 2), mergea la 
magazin pentru cumpărături (imag. 3), căra lemne pentru foc şi apă de băut de la cişmea,  
mătura prin casă şi prin curte sau dădea de mâncare văcuţei Lilica şi lui Covrigel, căţelul. 
Bunicuţa Ofelia era tare fericită cu un asemenea băiat! 

Când se lăsau umbrele serii, Mihăiţă şi bunica puteau fi uşor văzuţi prin fereastra cea 
mică a casei, citind istorioare din Biblie (imag. 4). Ce frumoase erau acele seri şi cât de 
minunate erau rugăciunile lor care se ridicau către Dumnezeu! Tot bunica Ofelia l-a învăţat pe 
Mihăiţă şi cum să se roage; cum să-I mulţumească lui Dumnezeu, cum să ceară ceva de la El, 
cum să se încreadă în El şi cum să aştepte în răbdare răspunsul Domnului la rugăciune (imag. 5). 

 Odată, în apropierea zilei lui de naştere, Mihăiţă i-a cerut lui Dumnezeu în dar o maşină 
cu telecomandă, cum văzuse el la un coleg de şcoală. Bunica nu avea bani pentru asemenea 
lucruri, abia că le ajungeau banii de mâncare, iar o jucărie ca asta era mult prea scumpă pentru ei şi 
greu de cumpărat. Dar Mihăiţă şi bunica s-au rugat lui Dumnezeu şi I-au spus de dorinţa băiatului. 

Ce greu i-a fost lui Mihăiţă să aştepte întreaga zi să vadă cum va răspunde Dumnezeu la 
rugăciunea lui! Dar cel mai greu a fost când a văzut că se înnoptase şi nu primise nici măcar un 
cadou în acea zi specială pentru el. Dar bunica l-a încurajat mult în acele clipe de tristeţe şi au 
continuat să se roage lui Dumnezeu cu mai multă credinţă. 

A doua zi, dis de dimineaţă, cineva a bătut energic în uşă. Era poştaşul care ţinea în 
mâini un pachet mare. Pe când acesta îşi cerea scuze pentru întârziere, deoarece pachetul 
trimis de părinţi sosise la poştă cu două zile în urmă, băiatul era nerăbdător să vadă de la cine este şi 
mai ales ce se află înăuntru (imag. 6). 

Când a deschis pachetul, Mihăiţă a fost pe cât de surprins, pe atât de bucuros. Acolo, pe 
lângă multe dulciuri delicioase, hăinuţe frumoase şi alte bunătăţi, se afla şi o cutie mare, frumos  

 

MATERIALE: 

• Copii xerox 

imagini pag. 14-17 

• Creioane colorate 

pentru toţi copiii 
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• Luaţi câteva coli A4 de hârtie. 

• Pe fiecare coală scrieţi câte o  întrebare, ca cele câteva propuse de noi, care să 

aibă  legătură directă cu lecţia: La ce te gândeşti când vezi o inimă? Cine a 
arătat respect în povestirea biblică şi cum? Cine a arătat dragoste în povestea de la 
aplicaţia practică? Cum poţi arăta tu respect şi ascultare faţă de cei ce au grijă de tine? 
Cum poţi arăta tu respect şi ascultare faţă de Dumnezeu? 

• Numerotaţi hârtiile pe verso.  

INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE ORĂ: 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze printr-un joc interactiv toate cele 

învăţate la oră despre  faptul că cine îi ascultă pe mama ori părinţi (etc.), 
arată respect. 

 
MATERIALE: 

• Mai multe coli A4 de 

hârtie 

• Cariocă 

• Scotch 

 

colorată. Era maşinuţa mult dorită de el cu telecomandă (imag. 7). El nu apucase 
să scrie părinţilor lui despre această dorinţă, dar Dumnezeu făcuse ca ei să-i cumpere exact 
ceea ce-şi dorea el cel mai mult. Apoi, când s-a uitat Mihăiţă mai cu băgare de seamă, a  
văzut că maşinuţa lui cu telecomandă avea culoarea lui preferată. Mihăiţă era acum şi mai 
fericit. Bunica i-a spus cândva că Dumnezeu cunoaşte până şi gândurile noastre, dar acum băiatul se 
convinsese el însuşi că aşa este. 

 Mihăiţă o iubea mult pe bunica. Ea îl mai învăţase să nu mintă, să nu vorbească urât, să nu 
urască pe cei ce-i fac rău, să nu fie răzbunător, să nu fie invidios, să fie iubitor, să-şi ajute semenii şi 
multe alte lucruri bune care pot fi făcute doar cu ajutorul şi prin puterea lui Dumnezeu. 

Nu e uşor să rabzi când cineva îţi face rău. Nici lui Mihăiţă nu i-a fost uşor când colegii de la 
şcoală au râs la început de el, spunând că e sărac şi că locuieşte cu o bătrână. L-au durut 
jignirile lor, dar bunica l-a învăţat că trebuie să-i ierte şi să se roage pentru ei. Ce bine că o 
ascultase! Astăzi chiar acei copii erau cei mai buni prieteni ai lui (imag. 8). 

Timpul a trecut şi Mihăiţă a crescut mare. El a devenit un om foarte important în 
localitatea lui. Era medic şi toţi oamenii îl priveau cu mult respect şi cu mare încredere. Era 
recunoscut prin modul în care se purta cu pacienţii lui: îi încuraja, îi ajuta, le arăta că îi pasă de ei şi 
era plin de milă. Toţi îl ştiau că este un om blând şi înţelept. Şi mai avea o calitate: era foarte 
răbdător şi încrezător (imag. 9). 

 Experienţa cu maşinuţa l-a ajutat mult pe Mihăiţă să se încreadă în Dumnezeu. Dar au 
fost şi momente în viaţă când Mihăiţă a trebuit să accepte şi că nu poate primi tot ceea ce cere 
de la Dumnezeu. Acest lucru însă nu-l mai întrista pentru că ştia că Dumnezeu dă doar daruri 
bune copiilor Săi. Mihăiţă a înţeles că şi atunci când Dumnezeu îi răspunde Nu, El îl iubeşte la 
fel de mult. 

Aceasta este povestea lui Mihăiţă şi a bunicuţei Ofelia. 
Ce minunat este să avem pe cineva drag care să aibă grijă de noi, să ne îndrume şi să ne 

iubească! Că este mama (bunica, mătuşa) sau altcineva, noi, copilaşii, avem datoria să-I mulţumim 
lui Dumnezeu pentru acea persoană şi, drept recunoştinţă, s-o iubim, s-o ascultăm şi s-o cinstim. 
Aceasta este porunca Domnului pentru toţi copiii, însoţită fiind de promisiunea: ca să fie fericiţi. 
 Mihăiţă a fost ascultător şi a fost fericit. 
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Aşezaţi în cerc toate colile A4 de hârtie pe care aţi scris  întrebarea cu scrisul 
în jos şi lipiţi cu scotch de podea.   

2. Cereţi  copiilor să  înconjoare cercul pe exterior. 
3. Porniţi muzica sau spuneţi simplu “Porniţi!”, apoi cereţi copiilor să se în-

vârtă în jurul cercului având grijă să nu calce pe coli.  
4. Când muzica se opreşte, sau când spuneţi dvs. ,,Opriţi!’’,  fiecare copil trebuie să calce pe  

 hârtia cea mai apropiată de el. 
5.  Numiţi un număr.  
6.  Copilul care stă pe acel număr, trebuie să răspundă la întrebare.  
7.  Dacă aveţi mai mulţi copii, faceţi mai multe întrebări.   
 

 

 

OBIECTIVE: Copiii să confecţioneze un obiect din hârtie pe care să îl ia 

acasă şi care să le amintească de cele învăţate la oră. 

BUCHET FLORAL 

PAŞI DE LUCRU: 

1. Îndoiţi hârtia pătrată în două. Dacă hârtia este albă, copiii pot s-o coloreze în 

culoarea dorită înainte de a o îndoi. 

 

 

2. Tăiaţi franjuri de-a lungul marginii îndoite a hârtiei. 

 

 

 3. Răsuciţi hârtia franjurată în jurul unui pai de băut sau al unui băţ confecţionat din  
hârtie, în aşa fel încât franjurii să depăşească capătul paiului.    

 

4. Lipiţi cu scotch hârtia de pai. 

 

5. Deschideţi cu grijă fiecare petală 

 

6. Luaţi o altă bucată de hârtie verde, sau hârtie albă pe care o puteţi colora în verde, şi 
faceţi frunze mici pe care să le lipiţi de pai, după modelul alăturat. 

 

 

 

MATERIALE: 

♦ Hârtie  pătrată 

colorată sau albă de 
10x10 cm. 

♦ Foarfecă 

♦ Creion şi creioane 

colorate 

♦ Paie de băut din 

plastic 

♦ Scotch 

Scotch 
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Opţiuni: 
* Aşezaţi florile într-un vas sau cană decorată. 
* Adăugaţi un mesaj şi oferiţi buchetul cuiva drag. 
* Dacă doriţi să confecţionaţi o vază, luaţi o sticlă mică de plastic şi îmbrăcaţi-o într-o  hârtie de 

cadou sau în hârtie albă pe care copiii au colorat-o înainte. Pentru ca vaza să fie stabilă, se poate 
pune în ea puţin orez, sare, nisip etc. 

5. VIAŢA DE ZI CU ZI 

 

PAŞI DE LUCRU 
1.  Măsuraţi şi tăiaţi cartonul în formă dreptunghiulară,  
 în aşa fel încât să fie cu 5 cm mai mare decât 
 fotografia, în toate cele patru părţi. Pregătiţi câte un 
 carton pentru fiecare copil. 
2.  Îndoiţi bucata de carton în două, apoi partea de jos se îndoaie cam 

 5 cm în interior. 
   

 

3.  Lipiţi părţile de jos care se suprapun în interior, aşa încât să se asigure stabilitate.  
 Folosiţi  agrafe de birou pentru a ţine hârtia până ce se usucă bine lipiciul. 

4.  Tăiaţi o altă bucată dreptunghiulară de carton  (vezi desenul de mai jos). 
5.  Tăiaţi cu un cuţit sau cu foarfeca partea din interior,  
 în aşa fel încât tăietura să fie cu aproximativ 1-2 cm 
 mai mică decât fotografia. 
6.  Lipiţi această bucată de carton pe o parte a  
 dreptunghiului. Lipiţi doar părţile laterale şi cea de jos,  
 lăsând partea de sus nelipită pentru a fi introdusă  
 fotografia. 
7.  Decupaţi bucăţi de hârtie colorată, sau alte materiale colorate, în 
 formă de pătrat, cerc, triunghi sau alte forme geometrice sau flori. 
8.  Decoraţi cu aceste forme geometrice rama foto. 

 

Sugestii 
Puneţi o poză. Dacă nu aveţi o poză, puteţi scrie un mesaj, verset Biblic, poezie sau pur şi simplu 
copilul poate face un desen pe care să-l introducă în rama foto. În timp ce confecţionaţi împreună cu 
copiii rama foto, vă sugerăm să purtaţi cu ei o discuţie de genul: 

♦      A cui poză vrei să fie în ramă? 
♦        Dumnezeu are grijă de noi şi aşează lângă noi oameni speciali care ne 
         iubesc. Când priveşti la poza din ramă, poţi să îţi aminteşti că acea               
           persoană pentru care ai făcut-o te iubeşte. Dar mai mult, te iubeşte   
           Dumnezeu. 

MATERIALE 

♦ Carton 

♦ Agrafă de birou pentru 

hârtie 

♦ Liniar 

♦ Foarfecă sau cuţit 

♦ Lipici 

♦ Bucăţele de hârtie 

colorată sau orice 
material colorat pentru 
decor 

Lipici 
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Lecţia Biblică: 

Im
agine 1. 

Im
a

g
in

e
 2

. 

 

 Im
agine 2. 
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Im
agine 3. 

Im
agine 4. 

Lecţia Biblică: 
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Im
agine 5. 

Lecţia Biblică: 

Verset Biblic: MODEL: 

C
e ai învăţat tu din viaţa lui T

im
otei?
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Verset Biblic: 
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Aplicaţie Practică: 

Im
agine 1. 

Imagine 2. im
agine 7. 
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Imagine 4. 

Aplicaţie Practică: 

Im
agine 3. 
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Imagine 5. 

Imagine 6. 

Aplicaţie Practică: 
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Im
agine 9. 

Imagine 8. 

Aplicaţie Practică: 
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,,C
opiii, 

ascultaţi în 
D

om
nul de 

pãrinţii 
voştri…

’’  
 

 
 

 
E

feseni 6:1 
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,,Copiii, 
ascultaţi în 
Domnul de 
pãrinţii 
voştri…’’  
 
Efeseni 6:1 

,,Copiii, 
ascultaţi în 
Domnul de 
pãrinţii 
voştri…’’  
 
Efeseni 6:1 


