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 Copiii sã înveţe ce înseamnă în mod practic ascultarea față de cei dragi și că prin
ascultare ei arată respect.
 Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare, apoi faceți o scurtă
rugăciune de început.
 Daţi copiilor câte o imagine, pag. 9-11, ca să coloreze înainte de a începe lecția. 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. Strângeți toate
imaginile și puneți-le în ordine. Le veți folosi mai târziu.

OBIECTIVE: Lecţia Introductivă are drept scop să introducă tema şi scopul
lecţiei, anume că ascultarea arată respect.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
 Vorbiţi cu un voluntar să vină să interpreteze la această oră rolul lui dr.




PERSOANE și
MATERIALE:
2 Persoane
Creioane colorate
Imagini, pag. 9-11

MATERIALE:
 Costum pentru dr.
Lupă
 Sticlă de plastic cu
capac (1/2 litri)
 Un ac mai gros sau
un cui mai subţire
 Apă
 Tavă /castron

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 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.
Pregătiți materialele. Umpleți cu apă până la jumătate sticla de plastic. Nu
puneți dopul. Ascundeți sticla de ochii copiilor, să nu fie văzută până la
momentul necesar.

PREZENTARE:
LUPĂ: Intră în clasă cântând și, când îi vede pe copii, se opreşte din cântat şi-i salută:
,,Bună, copii! Oh, ce drum lung am făcut, dar mă bucur să găsesc aici așa copii mari
și frumoși!” Vede pe masă o sticlă cu apă până la jumătate şi spune: ,,Oau, aici e apă? Ce
sete îmi este!’’ Ia o înghiţitură mică şi continuă: ,,Hei, tocmai mi-am amintit de un
experiment pe care mi l-a făcea mama. Vreți să vedeți cum arată o sticlă
ascultătoare?” După ce copiii răspund la unison ,,Da’’, dr. Lupă spune: ,,Am la mine
un castron/o tavă fără care nu merg nicăieri. E necesar pentru experimentele mele.
La fel, am și un ac la mine. E foarte util uneori. Fiți atenți!’’ ”
(ATENŢIE! Asigurați-vă că în sticlă nu e mai mult de jumătate de apă și că sticla nu are
capacul pus.) Dr. Lupă face cu acul o gaură în partea de jos a sticlei. Când scoate acul,
apa începe să curgă, iar el spune: ,,Curgi!’’ Pune capacul la sticlă şi spune: ,,Stop!” Apa
nu mai curge. Continuă și spune în timp ce scoate capacul: ,,Curgi!” Când apa începe
din nou să curgă, pune capacul și spune: ,,Stop!” Repetați de câteva ori mișcarea aceasta:
scoateți și puneți capacul, timp în care spuneți: ,,Curgi-Stop!” Apoi continuă: ,,Aţi văzut?
Sticla aceasta e foarte ascultătoare. Când eu vreau să curgă apă (scoate capacul), ea
curge. Când vreau să nu mai curgă (pune capacul), nu mai curge. Dacă mă ascultă,
înseamnă că mă respectă, nu? Oh, cât e ceasul! Trebuie să plec. Mai am de vizitat
câțiva copii.’’
ÎNVĂŢĂTOR: ,,Dr. Lupă, vă mulțumim că ați trecut pe la noi. Știți? Și noi vom
învăţa astăzi despre ascultarea de mama, de tata, de cei dragi, și cum prin ascultare
noi le arătăm respect. Ne-ați ajutat mult cu acest experiment ca să înțelegem ce
înseamnă ascultarea. Vă mai așteptăm pe la noi.”
LUPĂ: ,,Mă bucur că v-am fost de ajutor! La revedere, copii!’’ Se retrage.
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OBIECTIVE: Copiii sã înveţe din exemplul lui Timotei cum și-a arătat el

MATERIALE:
 Imaginile, pag. 9-11,
colorate de copii la
începutul lecției

dragostea și respectul față de mama și bunica lui, prin ascultare și supunere.
TEXTE BIBLICE: Epistolele 1 şi 2 Timotei, texte Biblice care vorbesc despre
Timotei. Alte cunoştinţe, informaţii, despre cultura evreilor.

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:
 Copii xerox, pag. 9-11, cel puţin o imagine de copil.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1.Luați imaginile colorate deja de copii, deoarece le veți folosi acum. Nu lăsați pe copii
să le vadă până la momentul la care este nevoie de ele, adică atunci când veți vorbi
despre ele.
2.Nu stați într-un singur loc când spuneți povestirea biblică, ci plimbați-vă. Dacă un
copil este neastâmpărat, se mișcă mult și nu acordă atenție, continuați să spuneți
povestirea, nu vă opriți, nu faceți pauze, ci mergeți lângă copilul respectiv și stați
câteva minute lângă el. De obicei, acest lucru va ajuta la recâștigarea atenției aceluia.
Nici nu trebuie să îl avertizați de ceva, ci doar să stați lângă el în timp ce spuneți
povestirea. De asemenea, dacă vă plimbați printre copii veți reuși să mențineți atenția
tuturor.
3.Schimbați-vă vocea, vorbiți repede când există acțiune, încetiniți înaintea unei părți
mai sensibile. Fiți dramatic și arătați emoție!

POVESTIREA BIBLICĂ: TIMOTEI –COPILUL ASCULTĂTOR
Mulţi dintre voi aţi auzit cu siguranţă despre Epistolele lui Pavel către Timotei, dar câţi
dintre voi le-aţi și citit? Dacă nu, vă încurajez să o faceți; sunt două scrisori foarte
frumoase pe care le găsim în Biblie, în Noul Testament. Opriți-vă din povestit şi arătați
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 imaginea 1, arătaţi-le pe toate.)
Timotei a fost un copil născut într-o familie în care tatăl era grec la origine, iar mama era
evreică. Asta înseamnă două tipuri de oameni din două culturi diferite. 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 și respect când mama şi bunica îi povesteau
din Biblie 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, fiind tânăr, l-a
luat cu el în călătoriile sale misionare. Nu a fost ușor pentru Timotei să călătorească
alături de Pavel, deoarece apostolul a fost adesea aruncat din oraș, bătut, pus în
închisoare etc. Timotei ar fi putut rămâne acasă, dar el a vrut să învețe de la Pavel. L-a
respectat și l-a ascultat, așa că a mers cu el.
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De atunci, Timotei a fost colaboratorul lui Pavel şi însoţitorul acestuia în diferitele sale
călătorii. A încercat să-l ajute pe Pavel nu doar în slujire, ci și cu alte nevoi.
Timotei a lucrat cu multă credincioşie și respect alături de Pavel, deşi era foarte
bolnăvicios, timid şi fără experienţă. Dar toate acestea l-au ajutat, deoarece a învățat
mult de la Pavel. (Imag.4.)
Dumnezeu a rãsplãtit atitudinea de supunere și respect a lui Timotei; 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, dacă nu ar fi învățat de la Pavel şi dacã nu l-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 și respectul copiilor față de mamă, părinţi, bunică (etc.) este valabilă şi
pentru noi astăzi. Dacă şi noi ascultăm de părinți în tot ceea ce este bun, ascultăm de
fapt de Dumnezeu. Prin ascultare arătăm și că îi respectăm pe părinţi.
Timotei a fost ascultător de mama şi de bunica lui. Le-a respectat chiar şi atunci când el
a fost mare. Dar el și-a arătat respect și față de Pavel. El a ascultat și a învățat de la
Pavel, iar Dumnezeu l-a binecuvântat pe Timotei.
DISCUŢIE cu întrebări:
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, puteți să
vorbiţi deschis cu ei, să le cunoaşteţi problemele, frământările, întrebările și 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.
ÎNTREBĂRI pentru discuţie (Imag. 6):
 Cine l-a învăţat prima oară pe Timotei despre Dumnezeu?
 Cum ai auzit tu prima oară despre Dumnezeu?
 Ai şi tu pe cineva în familie, o femeie, care să te îndrume în învăţăturile lui
Dumnezeu? Povesteşte.
 Cine l-a luat pe Timotei cu el în misiune şi de ce?
 Povesteşte despre ce ai reţinut din povestirea biblică în legătură cu influența
mamei și a bunicii asupra lui Timotei.
 De ce trebuie să asculte un copil de mama lui?
 Povestește despre un moment în care cineva, un copil, nu a ascultat de părinți. Ce
s-a întâmplat?
 Povestește despre un moment în care tu ai ascultat de părinți. Ce s-a întâmplat?

CONCLUZIE ÎNVĂŢĂTOR:
Timotei a fost un copil ascultător, care şi-a respectat mama şi bunica, aşa cum cere
Dumnezeu în Cuvântul Său. Copiii care îşi ascultă mama sau pe părinți, de fapt îi
respectă. Iar Dumnezeu promite că aceşti copii vor fi fericiţi în viață.
RUGĂCIUNE:
Aduceţi copiii într-o rugăciune de mulţumire înaintea Domnului pentru persoanele
dragi din viaţa lor: mama, părinții, bunicii etc. Încurajaţi-i pe toți copiii să participe.
Timpul de rugăciune este, de asemenea, o prioritate. Este important ca toţi copiii să
îşi dorească să se roage şi să citească mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu.

www.KIDZROMANIA.com
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OBIECTIVE: Copiii să învețe un verset biblic care îndeamnă
la ascultarea de mama și tata.

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:
 Pe o bucată de coală A4 de hârtie, desenați o

5

MATERIALE:
 Coală A4 de hârtie
 Foarfeci
 Plicuri / saci mici de
plastic
 Opţional: Creioane
colorate

floare. Peste ea scrieți cu litere mari versetul de
memorat.
 Faceți un puzzle din imaginea desenată, tăind în
10 - 12 bucăți. Nu tăiați în linii drepte, în sus și
în jos, ci tăiați în zig-zag.

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

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:

Proverbe 6:20

1. Scrieţi versetul biblic pe o foaie mare sau pe o tablă.
2. Copiii trebuie să îl citească împreună de patru-cinci ori
și să îl învețe pe de rost.

JOCUL este OPȚIONAL
1. Arătați copiilor modelul pe care l-ați făcut înainte de lecție.
2. Dați fiecărui copil o coală A4 de hârtie, creioane colorate și o foarfecă.
Cereți-le să deseneze pe hârtie o floare mare, apoi vor scrie cu litere mari versetul
învățat anterior.
3. Spuneți-le să taie hârtia cu floarea în 10 - 12 bucăți, așa cum ați făcut și dvs.
înainte de lecție.
4. Dați fiecărui copil câte un plic în care vor fi puse piesele de puzzle. Apoi copiii vor
face schimb de plicuri cu colegul de lângă ei.
5. Când spuneți ,,start”, toată lumea trebuie să rezolve puzzle-ul. Când primii cinci
copii au terminat, toată lumea se oprește și spune versetul de două ori (toți copiii
împreună).
6. Copiii schimbă iarăși puzzle-ul cu alții. Din nou, spuneți „start” și repetați astfel
jocul de mai multe ori. Spuneți întotdeauna versetul împreună, de două ori înainte
de a repeta jocul.

OBIECTIVE: Copiii să aplice în viaţa lor cele învăţate la lecţia biblică despre
faptul că ascultarea de mama /părinţi (etc.) dovedește respect.

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:
 Căutați obiectele, vezi lista de la Materiale. Puteți adăuga sau modifica

lucrurile de pe listă. Ideea este să aveți cât mai multe obiecte.
 Scrieți pe o bucată de hârtie sub formă de listă toate obiectele de la

MATERIALE pe care le veți ascunde prin cameră. Tăiați lista în două. Ar
trebui să existe un număr egal de obiecte pe fiecare listă. Puneți pe listă
și ,,față veselă ”. Pentru aceasta, desenați o față veselă pe o bucată de hârtie.

www.KIDZROMANIA.com

MATERIALE:
 Eșarfă
 Biblia
 Caiet
 Pungă
 Lemn
 Cană
 Mătură
 O mână de fân/porumb
 Felicitare
 Mașinuță de jucărie/
Telecomandă
 Fotografie de familie
 Dulciuri
 Un pachet
 Trusă medicală goală
 Față veselă
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Puneți obiectele prin cameră. Unele pot fi ascunse, altele pot fi la vedere.
Citiți povestea de mai jos de mai multe ori, astfel încât să o puteți spune cursiv, de
preferat fără să o citiți copiilor. Faceți modificări, folosiți-vă propriile cuvinte.
Schimbați-vă mereu vocea pentru a arăta implicare în poveste. Plimbați-vă în timp
ce spuneți povestea.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Împărțiți copiii în două echipe. Dați fiecărei echipe o listă. Când spuneți că
începeți, cereți copiilor să caute în jurul camerei obiectele ascunse. Vor strânge
doar lucrurile de pe lista lor. Spuneți copiilor că NU trebuie să alerge, deoarece nu
este un concurs despre cine găsește mai repede lucrurile, ci despre cine găsește
TOATE lucrurile de pe listă. Listele sunt diferite, astfel încât fiecare echipă va
căuta și va strânge DOAR obiectele de pe lista lor.
2. Lăsați copiii să caute prin sală maximum 5 minute. Echipele vor primi 100 de
puncte pentru fiecare obiect găsit de pe listă. Dacă din greșeală a luat un obiect de
pe lista celeilalte echipe, se vor da 100 de puncte echipei adverse.
3. Adunați toate obiectele găsite de fiecare echipă și spuneți câte puncte au
acumulat. Apoi așezați-le undeva la îndemână, dar nu la vedere. Chiar dacă au
fost văzute deja de copii, aceștia vor acorda mai multă atenție dacă nu sunt văzute
tot timpul de ei. Scoateți-le pe rând și arătați-le doar atunci când menționați
despre ele. (Exemplu: Dacă spuneți cuvântul ,,mătură”, ridicați-o la vedere în
timp ce rostiți acest cuvânt.)
POVESTEA LUI MIHĂIŢĂ
Se spune că părinţii, în special mamele, sunt ca nişte îngeri pe pământ pentru copiii lor. Unul
dintre cele mai mari daruri în viaţa unui copil este mama lui sau persoana care are grijă de el.
Mihăiţă era un băiețel sărac care locuia împreună cu bunica lui (arătați eșarfa), deoarece
părinții erau plecați la muncă în străinătate. Bunicuţa era o femeie în vârstă, bună și
credincioasă (arătați Biblia). Îl iubea foarte mult pe băiat şi îl îngrijea cu drag.
Ea îl învăţase de mic pe băiat că un copil al lui Dumnezeu va fi mereu smerit și credincios,
indiferent de situație, harnic și niciodată leneș. Aşa că Mihăiţă era un copil bun, un școlar
silitor (caiet) și un ajutor acasă pentru bunica. Mergea la magazin pentru cumpărături (pungă),
căra lemne în casă pentru foc (lemn) şi apă de băut de la cişmea (cană), mătura prin casă şi prin
curte (mătură) sau dădea de mâncare animalelor (fân/porumb). Seara, la culcare, Mihăiţă şi
bunica citeau mereu din Biblie (Biblie) și se rugau.
Odată, în apropierea zilei lui de naştere (felicitare), Mihăiţă i-a cerut lui Dumnezeu în dar o
maşinuță de jucărie (mașină). El își dorea mult însă o mașină cu telecomandă (telecomandă),
așa cum văzuse la un coleg de la şcoală. Știa că bunica nu are bani pentru una și că părinții
(fortografie de familie) nu erau acasă. Așa că Mihăiță s-a rugat lui Dumnezeu și i-a spus
dorința sa. Ce greu i-a fost băiatului să aştepte întreaga zi să vadă cum va răspunde Dumnezeu
la rugăciunea lui! Dar a venit seara, ziua de naștere era pe sfârșite, și Mihăiță nu a primit cadoul
dorit. Primise doar câteva dulciuri (dulciuri) de la bunica. Cu toate că avea motive să fie trist,
băiatul a ascultat în continuare de bunica și a continuat să se roage lui Dumnezeu.
A doua zi, dis de dimineaţă, cineva a bătut tare la uşă. Era poştaşul care ţinea în mâini un
pachet (pachet). El îşi cerea scuze pentru întârziere, deoarece pachetul trebuia livrat ziua

www.KIDZROMANIA.com
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eșarfă
Biblia
Caiet
Cană
pungă
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trecută, chiar în ziua lui de naștere. Când a deschis pachetul, Mihăiţă a sărit în sus de bucurie.
În acel pachet era mașinuța lui cu telecomandă (mașina /telecomanda) pentru care se rugase.
Cadoul era de la părinți. Dar ce i s-a părut mai interesant, era că el nu spusese părinților lui de
dorința aceasta, ci doar lui Dumnezeu. Așa că știa că acest cadou venea de fapt de la
Dumnezeu. Mihăiță era așa de fericit pentru că ascultase de bunica, încât i-a ascultat și
de-atunci încolo întotdeauna sfaturile, chiar și când a crescut mare!
Timpul a trecut şi Mihăiţă a devenit un om foarte important. Era medic (trusă medicală). Toți
îl priveau cu mult respect şi cu mare încredere, deoarece el era un profesionist și un om
deosebit prin modul în care se purta cu oamenii.
Da, Mihăiţă a ales să o asculte mereu pe bunica lui cea credincioasă și care i-a îndreptat pașii
spre Dumnezeu. El a fost ascultător şi a fost fericit (față veselă).
CONCLUZIE:
Ce minunat este să avem o mamă credincioasă, părinți sau bunici credincioși, oameni dragi
care să aibă grijă de noi și să ne îndrume pașii către Dumnezeu, așa cum a făcut mama și
bunica lui Timotei, sau bunica lui Mihăiță! De aceea, noi trebuie să ascultăm de acești
oamneni și astfel să le arătăm că îi respectăm și îi iubim.

Mai jos, vă oferim și câteva materiale opționale pe care să le folosiți la clasă în
limita timpului disponibil și în funcție de ceea ce remarcați că place mai mult
copiilor sau este nevoie.


JOC RECAPITULATIV

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze printr-un joc interactiv toate
cele învăţate la lecție despre faptul că cine ascultă de mama / părinţi
(etc.) dovedește respect.

MATERIALE:
 6 Coli A4 de hârtie
 Cariocă
 Scotch

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:
 Luaţi șase coli A4 de hârtie.
 Pe fiecare coală scrieţi câte o întrebare, ca cele câteva propuse mai jos, care să
aibă legătură directă cu tema lecției:

La ce te gândeşti când vezi o inimă?
Cine a arătat respect în povestirea biblică şi cum știm că a avut respect?
Cine a ascultat în povestea de la aplicaţia practică și cum a arătat dragoste

și respect?



Cum poţi arăta tu respect faţă de cei ce au grijă de tine? Dă un exemplu.
Cum poţi arăta tu respect şi ascultare faţă de Dumnezeu? Dă un exemplu.
De ce este important pentru un creștin să arate respect?

Numerotaţi hârtiile pe verso.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Aşezaţi în cerc cele șase coli A4 pe care ați scris întrebările. Puneți hârtiile cu
scrisul în jos şi lipiţi cu scotch de podea.
2. Împărțiți numărul copiilor din sală la șase pentru a afla câți copii pot fi în
același timp la o hârtie. (Exemplu: Dacă sunt 12 copii, doar doi copii pot fi la
aceeași hârtie. Dacă sunt între 13 și 18 copii, doar 2 sau 3 copii pot fi la o
hârtie în același timp.)
3. Cereţi copiilor să înconjoare cercul pe exterior.
4. Porniţi muzica sau spuneţi simplu ,,start!”. Apoi cereţi copiilor să se învârtă
în jurul cercului, având grijă să nu calce pe coli.
5. Când muzica se opreşte sau spuneţi ,,stop!”, fiecare copil trebuie să pună un
picior pe hârtia cea mai apropiată de el.

www.KIDZROMANIA.com
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6. Numiţi o cifră între unu și șase și copilul/copiii, care se află cu piciorul pe
acea cifră, trebuie să răspundă la o întrebare.
7. OPȚIONAL: Dacă nu aveți loc pentru copii să formeze un cerc, folosiți
scotch pentru a pune hârtiile pe diferiți pereți, uși sau ferestre ale camerei.
De fiecare dată când spuneți ,,start”, copiii trebuie să alerge la o altă
hârtie. Împărțiți numărul copiilor din sală la șase pentru a afla câți copii
pot fi în același timp la o hârtie. (Exemplu: Dacă sunt 12 copii, doar doi
copii pot fi la aceeași hârtie. Dacă sunt între 13 și 18 copii, doar 2 sau 3
copii pot fi la o hârtie în același timp.)



MATERIALE:
 Hârtie pătrată colorată
sau albă de 10x10 cm.
 Foarfeci
 Creion şi creioane
colorate
 Paie de băut din plastic
 Scotch

LUCRU MANUAL

OBIECTIVE: Copiii să facă un obiect din hârtie pe care să îl ia acasă şi care
să le amintească de cele învăţate la oră despre ascultarea de cei dragi.

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:


Realizați un model al florii, ca să puteți arăta copiilor ce vor face și să
știți cum să faceți fiecare pas al proiectului.

PAŞI DE LUCRU: BUCHET FLORAL

1.

1. Arătați copiilor floarea pe care ați făcut-o ca model înainte de
lecție.
2. Îndoiţi hârtia pătrată în două, imag. 1. Dacă hârtia este albă, copiii
pot s-o coloreze în culoarea dorită înainte de a o îndoi.
3. Tăiaţi franjuri de-a lungul marginii îndoite a hârtiei, imag. 2.

2.
3.

4. Răsuciţi hârtia franjurată în jurul unui pai de băut sau al unui băţ,
astfel încât franjurii să depăşească capătul paiului de băut. imag. 3.
5.

4.

Lipiţi cu scotch hârtia de pai, imag. 4.
5.

6. Deschideţi cu grijă fiecare petală, imag. 5.
7. 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, imag. 6.

6.

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

hârtie pentru cadou sau în hârtie albă colorată cu creioane colorate. Ca vaza să
fie stabilă, se poate pune în ea puţin orez, sare, nisip etc.
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Imagine 1.
Imagine 2.
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Imagine 3.
Imagine 4.
www.KIDZROMANIA.com

FEMEILE BIBLIEI/ MORALITATE CREȘTINĂ - 6. Lois și Eunice (Ascultare și Respect) - Școlari

Imagine 5.

Ce ai învăţat tu din viaţa lui Timotei?

Imagine 6.
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a
fost ca toți copiii sã înveţe ce înseamnă
ascultarea față de cei dragi și că prin
ascultare ei arată respect.
TEXT BIBLIC: Epistolele 1 şi 2
Timotei, texte Biblice care vorbesc
despre Timotei.
VERSETUL BIBLIC: Proverbe
6:20 ,,Fiule, pãzeşte sfaturile tatãlui tãu
şi nu lepãda învãţãtura mamei tale:...’’
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