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PERSOANE:





2-4 Persoane

Copiii să învețe că Dumnezeu a lăsat în viaţa lor cel puţin o femeie
specială (mama, bunica etc.) care să fie o bună influență, iar ei trebuie să Îi
mulțumească pentru astfel de femei.
În acest material puteți găsi o lecţie biblică, jocuri, aplicaţii practice, idei de
lucru manual, vizuale ş.a.m.d.
Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare, apoi faceți o scurtă
rugăciune de început.

 DE CUNOSCUT: Șapte nevoi fundamentale ale copiilor
 Nevoia de a se simţi importanţi: Fiecare persoană are un simţ al valorii personale. Noi toți
avem nevoie de atenţie personală. Dumnezeu ne oferă această valoare, așa că trebuie să o
oferim şi noi la rândul nostru copiilor. Trebuie să îi facem să se simtă importanţi pentru
Dumnezeu şi pentru noi, fiecare în parte.
 Nevoia de a se simţi în siguranţă: Un copil are nevoie să se simtă în siguranţă și protejat
prin dragoste. Unitatea în familie, rutina, o disciplinare corectă prin reguli clare și realizabile,
încurajarea prin laudă și apreciere, apartenenţa la un grup, timpul real petrecut împreună
(etc.) conferă siguranță copiilor.
 Nevoia de a se simţi acceptaţi: Recunoaşterea unicităţii fiecărui copil şi acceptarea
diferențelor, încurajarea și acordarea libertăţii de a încerca lucruri noi, a asculta la ceea ce au
de spus și lăsându-i să se dezvolte în ritm propriu (etc.), toate acestea arată copiilor că sunt
acceptați.
 Nevoia de a se simţi iubiţi: Dragostea se învaţă, influenţează, se exprimă, cere acțiune,
implică încredere, include dorinţa de a asculta și acordă încredere prin responsabilizare,
recunoaşte că oamenii sunt mai importanţi decât lucrurile și e sinceră.
 Nevoia de a fi apreciați: Studiile au arătat că un adult critică un copil de zece ori mai mult
decât îl apreciază şi că, pentru fiecare critică la adresa cuiva, este nevoie de patru afirmaţii de
apreciere pentru a repara răul făcut. Aprecierea nu distruge. Critica, în schimb, da.
 Nevoia pentru o disciplinare corectă: Disciplinarea înseamnă educare, instruire și necesită
înţelepciune, răbdare continuitate. Ca să ajuţi un copil să atingă potenţialul deplin, trebuie să
îi impui şi nişte reguli. Un copil cu o libertate absolută va bănui că nimeni nu îl iubeşte şi va
deveni nesigur.
 Nevoia de Dumnezeu: Copiii au nevoie de Dumnezeu, deci trebuie învăţaţi de mici despre

Dumnezeu: Cine este El? Cum este El? Cum se raportează El la noi? Ce înseamnă o
relație cu El? Nu avem voie să Îl folosim pe Dumnezeu în amenințări precum: ,,Se
supără Dumnezeu pe tine.’’ Sau: ,,Dumnezeu te pedepseşte dacă...’’

MATERIALE:
 Copii Xerox pag. 9-11
 Hârtie colorată / hârtie
albă
 Creioane colorate
 Foarfeci
 Lipici

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 frumos, iar noi trebuie să Îi
mulţumim.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:

1.

 Faceţi copii xerox paginile 9 -11 și decupați piesele de la paginile

9 și 10. Pagina 9 ajunge la zece copii, pagina 10 la șase copii, imag. 1,
iar pagina 11 la doi copii, imag. 2. Tăiați pagina 11 pe liniile punctate 2.
orizontal, ca să obțineți două părți cu inimi.
 OPȚIONAL: În loc să printați pagina 11, utilizați șablonul de la pagina
8 și faceți dvs. ceea ce vedeți la pag. 11.
 Dați fiecărui copil o coală albă A4 de hârtie, tăiată la jumătate, imag 3.
 Fiecare copil va primi deci o jumătate de coală A4 de hârtie și
jumătate de la pagina 11. Opțional, îndoiți dvs. fiecare dintre aceste
4. “A”
două jumătăți de hârtie numite de noi hârtia A și B, imag. 4.

www.kidzromania.com

3.
lțu-

Mu

“B”

FEMEILE BIBLIEI/ MORALITATE CREȘTINĂ - 8. Femeia Plăcută (O bună influență) - Școlari





3

Copiii vor face o felicitare de mulțumire pe care să o dea fie unei persoane
feminine care se află la lecție (vezi Aplicația Practică), fie unei femei din
biserică, care reprezintă un exemplu bun pentru ei.
Faceţi un model pe care să-l arătaţi copiilor la oră, păstrând paşii de mai jos.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Dați fiecărui copil o jumătate de bucată de hârtie ,,A”-cu inimași o bucată de hârtie ,,B”-simplă”. Dacă nu le-ați îndoit înainte
de lecție, o vor face copiii acum, imag. 1.

1.

2.

2. Dați fiecărui copil câte un set de imagini, pag. 9 (inimă și două dreptunghiuri).
Din cele două dreptunghiuri, copiii vor face o cruce. Vor lipi toate acestea pe
hârtia ,,B”, mai precis pe pagina din față a felicitării, imag. 2. Dacă nu puteți
face copii xerox cu aceste imagini (inima și dreptunghiurile pentru cruce),
copiii le pot desena cu creioane colorate.
3. Dați copiilor câte un set de cuvinte, pag. 10, și vor decupa Proverbe 31:30b
Femeia care se teme de Domnul…). Apoi vor lipi versetul lângă inima și
crucea de pe pagina din față a felicitării, imag. 2.
4. Copiii vor lua hârtia ,,A”, cea cu inima, și vor decupa inima, însă NU vor tăia
acolo unde este marcat cu roșu, imag. 3. Să aveți coli suplimentare în cazul în
care unul dintre copii taie din greșeală totul.

3.

Trage
inima cu
grijă spre
interior.

5. După ce a fost tăiată inima, NU și unde este marcat cu roșu, copiii
deschid hârtia ,,A” și trag cu grijă inima spre ei, imag. 4, deci mult în
4.
interior. Copiii o vor închide apoi și vor apăsa ușor pe ea pentru
formarea îndoiturilor, imag. 5.

6. Copiii deschid iarăși hârtia 2, colorează inima din interior și vor lipi
cuvintele: Vă mulțumesc… și că mi-ați arătat cum să iubesc pe
Dumnezeu. Copiii pot desena și alte inimi în interior, imag. 6.

5.

lțu-

Mu

6.

7. Copiii închid hârtia ,,A” și apasă bine pe îndoituri ca să se formeze
pliurile felicitării, în special cele ale inimii din interior, imag. 7.
8. Copiii iau hârtia ,,B”, cea lucrată mai devreme cu crucea și inima, o vor
deschide și vor da cu lipici de-a lungul marginilor, dar DOAR pe margini.
Apoi vor pune hârtia ,,A” (cea cu inima decupată) în interiorul hârtiei ,,B”,
peste lipiciul de pe margini, imag. 8.

7.

8.

9. Copiii închid felicitarea și o vor deschide, imag. 9. Când este deschisă, inima
din interior se va mișca, imag. 10.
10. Spuneți copiilor că astăzi veți vorbi despre femei cu o bună influență, iar ei 9.
trebuie să dăruiască această felicitare unei femei speciale care are o influență
bună în viața lor (i-a învățat despre Dumnezeu etc.).
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MATERIALE:

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

TEXTE BIBLICE: 2 Timotei 1:5, 14.
PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:

 Copii xerox cu
interviul pentru fiecare
personaj, pag. 4 și 5
 O măsă ca pupitru
tehnic
 Un microfon
 O masă pentru invitaţi
şi 2 scaune
 Telefon cu
muzică

 Improvizaţi un studio radio: o masă cu o Biblie pe ea şi două scaune, un

microfon la mijloc, căşti pe urechile redactorului (poate fi învăţătorul), foile cu
întrebările şi răspunsurile de mai jos. În lateral, va fi pupitrul tehnic: un scaun şi un
telefon cu muzică. Dacă nu aveți un microfon, faceți unul folosind un tub de hârtie de
toaletă învelit în staniol.
 Vorbiţi cu trei persoane care să vină câteva minute pentru a interpreta un mic rol:
operatorul (care va sta la pupitrul tehnic şi va mări volumul la muzică în timpul
pauzei sau îl va reduce în timpul interviului), Pavel - apostolul și Timotei. Împreună
cu dvs., pe post de redactor, veți fi patru personaje.
 Descrieţi pe scurt rolul fiecărui personaj şi ce anume au toți de făcut. Daţi-le o copie

cu întrebările şi răspunsurile lor, apoi faceți o repetiție.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:


Simulaţi că sunteţi într-o emisiune radio live în care învățătorul este redactorul,
cel de la microfon. Faceţi interviul să fie cât mai real.



Personajele care se succed la microfon trebuie să intre şi să iasă într-o foarte
scurtă pauză muzicală. (Operatorul va avea telefonul pregătit. El va creşte
volumul muzicii până iese şi intră un alt personaj, apoi va da volumul încet în
timpul interviului.)



Dacă nu aveţi o persoană pentru fiecare personaj, invitaţi o singură persoană care
să interpreteze toate cele patru personaje de la microfon. Atunci veți scrie
numele diferite pe bucăți mici de hârtie care va fi schimbată odată cu schimbarea
personajului. La fel, fiecare personaj va căpăta particularităţi specifice (exemplu:
schimbaţi eşarfa sau jacheta, puneţi o pălărie etc).

LECŢIA BIBLICĂ –INTERVIU:
1. Învăţătorul şi Pavel sunt la masa de interviu.
( Să aveți două 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 meu invitat: ,,Bine aţi venit în studioul nostru!’’
PAVEL:

Mulțumesc! Mă bucur să fiu invitat.

ÎNV:

Cum vă numiţi şi ce ne puteţi spune despre dvs. ?

www.kidzromania.com
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PAV: Sunt Pavel, apostol al lui Hristos. Am lucrat cu Petru şi alţi ucenici ai lui Isus.
Am fost şi primul misionar, am dus Vestea Bună în Macedonia, Turcia, Italia
ş.a.m.d. (arată Biblia). Am scris şi câteva cărţi. Le găsiți în Biblie.
ÎNV:

Am auzit că în lucrarea dvs. de misiune aţi fost însoţit o perioadă de un tânăr.

PAV:

Da, Timotei. E un tânăr de mare ajutor.

ÎNV:
PAV:

De ce vă place să lucraţi cu Timotei, pentru că e foarte tânăr?
Pentru că e foarte credincios. E responsabil şi-L iubeşte mult pe Dumnezeu.

ÎNV:
PAV:

De unde credeţi că vine credinţa lui Timotei?
Fără îndoială de la mama şi de la bunica lui. Ele sunt două femei foarte
credincioase și o bună influență în viața lui.

ÎNV:
PAV:

Domnule Pavel, vă mulţumesc pentru interviul acordat!
Eu vă mulţumesc că m-aţi invitat.

Pauză muzicală. Operatorul măreşte volumul la muzică până se schimbă personajele.
2. Învăţătorul şi Timotei sunt la masa de interviu. Volumul la muzică se diminuează.
(Să aveți două 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. Bun venit, domnule Timotei!
TIMOTEI: Bun găsit și vă mulţumesc pentru invitație!
ÎNV:

Pe scurt, vă rog să vă prezentați ca să vă cunoască și ascultătorii noștri.

TIM:
ÎNV:

Da. Mă numesc Timotei și sunt un tânăr simplu care Îl iubeşte pe Dumnezeu.
Am auzit că sunteţi un om de mare ajutor pentru apostolul Pavel.

TIM:
ÎNV:

Mă bucur să se spună asta despre mine. Mamei şi bunicii mele li se datorează.
De ce spuneţi asta?

TIM:

Tatăl meu nu este un om credincios lui Dumnezeu. El e grec. Grecii din timpul
meu au alte preocupări. Ei au mulți zei pe care îi cinstesc, dar nu pe Dumnezeu
cel adevărat.

ÎNV:
TIM:

Ce au făcut mai exact mama şi bunica dvs. atât de special?
M-au învăţat de mic Cuvântul lui Dumnezeu, dar mi-au arătat şi practic cum să
trăiesc pentru Dumnezeu. Au fost o bună influență pentru mine.

ÎNV:
TIM:

Ce frumos spuneți. Dar ce înseamnă mai exact să trăieşti pentru Dumnezeu?
Mama şi bunica mea 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, au fost femei foarte credincioase și când a fost bine, și la greu.
Vă mulțumim, domnule Timotei, că ne-ați ajutat să vedem ce înseamnă practic
să ai persoane speciale în viață, precum mama, bunica etc., femei cu o influență
bună în viața unui copil.

ÎNV.

TIM:

Cu drag!

ÎNV.

Dragi, ascultători, ați ascultat emisiunea Influențe. Până la o nouă întâlnire, vă
spun: La revedere!
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MATERIALE:

OBIECTIVE: Copiii să repete prin joc versetul biblic învățat
deja la lecția trecută despre cum arată femeia plăcută, lăudată.

 Un mic buchet de flori
 Oglindă
 Versetul codat învățat la
lecția Femeia Plăcută 1

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
 Pregătiți o oglindă și versetul codat de la lecția Femeia Plăcută 1.

ÎNVĂŢAREA VERSETULUI




.. femeia care se teme de
Domnul va fi lăudată.

Arătați copiilor oglinda și codul secret.
Întrebați-i dacă își amintesc care au fost cuvintele versetului
biblic de la lecția trecută, Femeia Plăcută 1.
Spuneți împreună cu copiii o dată versetul și insistați să repetați
acum mai mult partea a doua, Proverbe 31:30b.

Provebele 31:30b

JOCUL este OPȚIONAL:
1. Cereţi copiilor să se aşeze pe scaune.
2. Când spuneţi ,,start!’’, copiii vor da din mână în mână buchetul de flori.
3. Când spuneţi ,,stop!’’, copilul care are în mână buchetul, colegul lui din
stânga şi cel din dreapta se vor ridica toți şi vor spune împreună versetul
biblic.
4. Repetaţi de câteva ori jocul, astfel încât fiecare copil să poată spune cel
puţin o dată versetul biblic.
MATERIALE:

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă practic că Dumnezeu a pus lângă ei cel

 Atâtea scaune câte
invitate aveţi la
interviu, plus un scaun

puţin o femeie –mama, bunica, sau altă femeie– care să fie o bună influență, o
pildă pentru ei cum să Îl iubească pe Dumnezeu şi să se încreadă în El, iar ei
trebuie să fie mulţumitori şi recunoscători.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
 Alegeţi două sau trei mame (ar fi bine şi o bunică) din biserică. 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 lecție şi daţi-le timp de gândire cum să
răspundă.

 Nu uitați că timpul de atenție al copiilor este destul de 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.

www.kidzromania.com
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INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Spuneţi copiilor că la lecția trecută ați vorbit despre faptul că fiecare
femeie, fiecare om, are o anumită responsabilitate -profesie- 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.

IMPORTANT:
 Nu vă pierdeţi în
detalii inutile.

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?
 Daţi un exemplu de lucru despre care aţi învăţat că arată că Îl iubiţi pe Dumnezeu.
 Cum vă propuneți să fiți o bună influență pentru copiii dvs.?

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

CONCLUZIE ȘI RUGĂCIUNE:


Spuneţi copiilor: “Noi putem să păstrăm prin Duhul Sfânt în viața noastră spirituală toate
lucrurile bune pe care le-am învăţat de la femeile minunate de lângă noi.”



Aduceți copiii într-o rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru femeile
speciale din viața lor care le sunt un model, o bună influență.

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-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 fie o bună influență și să îi ajute să înţeleagă cum
să trăiască pentru El, iar ei trebuie să fie mulţumitori.

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:



Pregătiți întrebările de la pag. 8.
Luaţi zece coli A4 de hârtie pe care să scrieţi de la 1 la 10.

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI:
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.

www.kidzromania.com
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5. Când se opreşte muzica sau când spuneţi ,,Opriţi!’’, fiecare copil trebuie să pună
piciorul pe câte o hârtie (nu contează dacă sunt doi sau trei copii cu piciorul pe
aceeaşi hârtie.)
6. Alegeţi o cifră/un număr de la 1 la 10. Copilul/copiii care au călcat pe hârtia cu
numărul ales trebuie să răspundă la întrebarea cu acelaşi număr. Dacă sunt doi sau trei
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
ÎNTREBĂRI:
1. Spune cine este femeia pe care a pus-o Dumnezeu în viaţa ta ca să fie o pildă pentru
tine. Descrie prin ce este ea o bună influență pentru tine.
2. Dă câteva tipuri de profesii ale unor femei pe care le menţionează Biblia.
3. Ce iubeşte cel mai mult Dumnezeu la o femeie, indiferent de aspectul sau profesia pe care o are?
4. Spune trei calităţi pe care le are femeia care este un exemplu pentru tine.
5. Cui dăruieşti tu felicitarea pe care ai făcut-o şi de ce?
6. Cum se numea tinerelul care-l însoţea pe Pavel în misiune şi ce a spus Pavel despre el?
7. Cum se numea mama lui Timotei şi prin ce se remarcă ea în Biblie?
8. Unde se spune în Biblie despre mama şi bunica lui Timotei?
9. Spune versetul Biblic pe dinafară.
10. Ce înseamnă a te teme de Domnul? Dă câteva exemple prin care poţi arăta şi tu că te temi de
Domnul.

VIZUALE
Șablon inimă pentru hârtie ,,A” dacă alegeți să nu faceți o copie
xerox a paginii 11.
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LUCRU MANUAL, pentru 10
Copii, hârtie ,,B”.
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Provebele 31:30b

că mi-ați
arătat cum să
Îl iubesc pe
Dumnezeu.

Vă mulțumesc …..

Provebele 31:30b

că mi-ați
arătat cum
să Îl iubesc pe
Dumnezeu.

Vă mulțumesc …
www.kidzromania.com

că mi-ați
arătat cum
să Îl iubesc pe
Dumnezeu.

...femeia care se teme
de Domnul va fi
lăudată.

...femeia care se teme
de Domnul va fi
lăudată.

Vă mulțumesc …
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...femeia care se teme
de Domnul va fi
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Provebele 31:30b

că mi-ați
arătat cum
Îl iubesc pe
Dumnezeu.

Vă mulțumesc …

...femeia care se teme
de Domnul va fi
lăudată.
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Îndoiți hârtia la
jumătate, apoi
tăiați INIMA de-a
lungul liniilor
punctate. NU
tăiați unde este
linia roșie.

pliat
Îndoiți hârtia la
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 12
FEMEILE BIBLIEI/ MORALITATE CREȘTINĂ - 8. Femeia Plăcută
(O bună
influență)
Școlari
fost ca toți copiii să învețe că Dumnezeu a
lăsat în viaţa lor cel puţin o femeie
specială (mama, bunica etc.) care să fie o
bună influență, iar ei trebuie să Îi
mulțumească pentru astfel de femei.

TEXTE BIBLICE: 2 Timotei 1:5, 14
VERSET BIBLIC: Proverbe 31:30b

lia
b
i

B

www.kidzromania.com

