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Femeile la mormânt 
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PERSOANE: 

 2 Persoane  

 În această lecție de Paște, copiii vor înțelege că Domnul Isus vrea să 

povestim despre El celorlalți care nu-L cunosc, așa cum au făcut femeile 

care au venit la mormântul Lui. 

 Materialul de față este potrivit pentru preșcolarii foarte mici, 3-4 ani, dar el 

poate fi adaptat și pentru preșcolarii mai mari de 4-5 ani. 

 Materialul oferă mai multe secțiuni care, odată ce sunt folosite toate 

împreună, pot depăși două ore. De aceea, vă sugerăm să selectați dvs. doar 

secțiunile care vi se par cele mai potrivite pentru grupa dvs., pentru a vă 

încadra în timp.   

 Se oferă și pagini de colorat și o idee de lucru manual. Este foarte important 

ca, în timp ce copiii sunt ocupați cu aceste activități, să puneți copiilor 

întrebări despre ce au învățat sau să-i lăsați pe copii să vă pună întrebări, 

dacă au. 

 

 Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare, apoi faceți o 

scurtă rugăciune de început. 

OBIECTIVE: Acest moment introduce lecția biblică și arată copiilor ce vrea 

Domnul Isus de la ei.  

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI:  

1. Spuneți copiilor că veți juca un joc.  

2. Chemați în față o fetiță. Ea va trebui să scoată dintr-un bol o bomboană pe care 

să o dea unui băiat. 

3. Aduceți pe rând apoi toate fetițele care vor proceda la fel.  

4. Spuneți că veți învăța o lecție despre cum câteva femei au mers la mormântul 

Domnului Isus și au văzut că Domnul a înviat, apoi ele au fugit și au dus vestea la 

ucenici, exact așa cum fetițele au dus bomboane la băieți. 

5. Apoi chemați pe rând băieții care vor oferi o bomboană câte unei fetițe.  

6. Spuneți apoi că azi veți învăța și cum Domnul Isus dorește ca noi să povestim 

celorlalți despre El, așa cum băieții au dus o bomboană la fetițe. 

MATERIALE: 

 1Bol 

 Bomboane 
PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
 Să aveți cel puțin atâtea bomboane câți copii aveți la clasă.  
 Puneți toate bomboanele într-un bol.  
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
 Vorbiți cu cineva înainte de oră, o tânără, să vină să              

vă ajute să facă o pantomimă pentru versetul biblic, 
vezi instrucțiuni în timpul orei. 

 OPȚIONAL:  Tânăra să fie îmbrăcată ca pe vremea 

                                     
OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă că Domnul Isus vrea să povestim despre El 

celorlalți, așa cum au făcut femeile care au venit la mormântul Lui. 

TEXTE BIBLICE: Matei 28:1-10; Marcu 16:1-14; Ioan 20:1-18 

PREZENTARE: 

Astăzi vom povesti despre femeile care au descoperit că Domnul Isus a înviat. imag. 1.   

Isus a fost pus în mormânt și în fața mormântului a fost pusă o piatră mare și câțiva soldați îl 

păzeau, imag. 2. Femeile au plecat dimineața la mormânt cu treabă. Ele erau triste, pentru că 

Domnul Isus murise. Dar când s-au apropiat de mormânt, s-au speriat. Ceva neobișnuit s-a 

întâmplat acolo. Piatra era dată la o parte, imag. 3,  și paznicii nu mai erau acolo. Fugiseră, 

imag. 4. Un înger stătea în fața femeilor și le-a întrebat, ,,Pe cine căutați aici?” ,,Pe Isus,” au 

răspuns ele. ,,De ce căutați pe Isus printre cei morți”, a întrebat îngerul. ,,Isus a înviat!” 

Imag. 5. Femeile au privit în mormânt și într-adevăr El nu mai era acolo. Fâșiile cu care 

fusese învelit erau acolo, dar El nu. Isus a înviat! Ce fericite au fost! Știți ce au făcut ele? Au 

crezut. Apoi, au fugit, imag. 6, repede la ucenici ca să le dea și lor vestea cea bună: Isus a 

înviat! Ce bucurie!  

 

Maria, una dintre prietenele lui Isus, nu fusese cu celelalte femei. Ea a venit mai târziu. Isus 

înviase deja. Și când a găsit mormântul gol, ea a crezut că cineva l-a luat de acolo.  imag. 7.   

S-a supărat foarte tare la început. Dar Isus i s-a arătat. Ea nu L-a recunoscut. A crezut că e 

grădinarul. Dar Isus i-a spus pe nume: ,,Maria!” Atunci ea L-a recunoscut și a strigat plină de 

bucurie: ,,Învățătorule!” Imag. 8. Isus i-a cerut să meargă la ucenici să le spună și lor că El a 

înviat. Și așa a făcut Maria:  a alergat la ucenici să le spună că a înviat. 

 

CONCLUZIE: 

Și noi am auzit vestea bună că Isus a înviat, imag. 9, că ne iubește și că vrea să fie prietenul 

nostru. El ne cere nouă astăzi, așa cum a cerut femeilor de atunci, să împărtășim cu ceilalți 

această bucurie: ISUS A ÎNVIAT! 

4

2

1

. 

7. 

6 

3 
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OBIECTIVE: Copiii să învețe ideea unui verset biblic care 
ne arată că Maria a spus ucenicilor că a văzut pe Domnul Isus 
înviat. 

IDEEA: 
 

Maria s-a dus şi a spus 
ucenicilor că a văzut pe 

Domnul. 
Ioan 20:18 

 MATERIALE: 

 Aveți nevoie de 
o persoană care 
să ajute  cu                 
pantomima. 

 Opțional 
Costumul    
pentru fată. 

5 

9 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
 Faceți copii xerox paginile 6, 8-11.  
 Decupați imaginea 2 de la pag. 6, și lipiți-o pe o jumătate de coală A4.  
 Tăiați fiecare pagină la jumătate pe linia punctată.   
. 

MATERIALE: 

 Copie xerox imagini, 
pag. 6, 8-11 

 5Coli A4 de hârtie 

 Foarfeci 

 Lipici 

 
 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. În timp ce prezentați povestirea biblică, folosiți-vă de imagini. 

2. Țineți imaginile unele în spatele celorlalte în mâini, chiar și după ce le folosiți, pentru a nu distrage 

atenția copiilor. Dacă le puneți pe masă, recomandăm să le puneți cu fața în jos.  
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PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

JOCUL este OPȚIONAL 
1. Tânăra alege doi sau trei copii care să vină alături de ea să mimeze împreună cu ea. 
2. Toți ceilalți spun versetul în timp ce aceștia mimează. 
3. Alege alți copii care vor proceda la fel. 
4. Toți copiii trebuie să treacă prin față să mimeze versetul împreună cu tânăra, timp în 

care ceilalți spun versetul cu voce tare.  
 

OBIECTIVE: Copiii să înțeleagă practic ce înseamnă învierea Domnului  Isus și că 

El ne cere să ducem această veste bună și altora. 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. O tânără care a învățat această pantomimă înainte de oră, vine la clasă cu o Biblie. 
2. Spuneți copiilor că această tânără este Maria.  
3. Spuneți cu copii: Maria... 
4. Tânăra se plimbă prin clasă. 
5. Spuneți copiilor că acest lucru înseamnă: Maria s-a dus ... 
6. Spuneți cu copii: Maria s-a dus...  
7. Tânăra se oprește din când în când în fața copiilor.  
8. Spuneți copiilor că ei reprezintă ucenicii Domnului Isus și că ceea ce face această tânără înseamnă: Maria s-a 

dus și a spus ucenicilor...  
9. Spuneți cu copii: Maria s-a dus și a spus ucenicilor...  
10. Apoi mimează că a văzut pe Domnul Isus.  
11. Spuneți copiilor că acest lucru înseamnă: Maria s-a dus şi a spus ucenicilor că a văzut pe Domnul. 
12. Spuneți cu copii: Maria s-a dus şi a spus ucenicilor că a văzut pe Domnul. 
13. Tânăra ridică Biblia.   
14. Spuneți copiilor că acest lucru înseamnă că despre acest fapt este scris și Biblie în: Ioan 20:18. 
15. Spuneți cu copii: Maria s-a dus şi a spus ucenicilor că a văzut pe Domnul. Ioan 20:18. 
 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 Faceți o repetiție la ceea ce aveți de făcut, vezi prezentarea de mai jos și  instrucțiunile 
din timpul orei. Asigurați-vă înainte de oră că vă iese bine experimentul.  

 Pregătiți două farfurii adânci cu apă în ele (aproximativ o cană) și piper presărat pe 
deasupra. Puneți amândouă farfuriile pe o tavă.  

 În spatele uneia dintre farfurii, unde doar dumneavoastră puteți vedea, picurați puțin 
detergent lichid de vase pe tavă. Copiii nu trebuie să vadă detergentul. Ascundeți sticla. 

1. Întrebați pe copii ce au făcut femeile după ce au văzut că Isus a înviat. După ce copiii vor 
răspunde, explicați că din când în când este greu să vorbim altora despre Isus. Spuneți așa: 
,,Poate că nici prietenii voștri din parc nu vă vor asculta. Dar, Dumnezeu ne cere tuturor să 
mergem și să spunem altora despre El. Femeile au fugit, când au descoperit că Isus a învi-
at, și au spus imediat ucenicilor.”  

2. Continuați, spunând: ,,Am aici un experiment care vă va ajuta să înțelegeți unele lucruri 
mai bine.”  

3. Puneți apă în ambele farfurii, în fața copiilor, Apoi puneți piper.  

4. Explicați că piperul reprezintă vestea bună că Isus a înviat.  

MATERIALE: 
 
 2 Farfurii adânci 
 Apă 
 Piper 
  Detergent de vas 
  Tavă  
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5.   Spuneți: ,,Așa cum femeile au dus mesajul învierii mai departe, tot așa și noi trebuie să ducem 

mai departe mesajul acesta despre învierea Lui și despre ce primim noi prin învierea Lui.”  

6.   Spuneți: ,,Fiți atenți la ce se întâmplă când eu pun degetul în apa cu piper.”  

7. În timp ce vorbiți copiilor, băgați degetul în detergentul de vas pus pe tavă înainte de 

oră, fără să vadă copiii. Apoi puneți degetul în apa cu piper și piperul se va duce 

dinspre mijloc spre marginile farfuriei. 

8.  Chemați în față un copil și cereți să bage și el degetul în a doua farfurie, nu în cea folosită        

de dvs. Copilul nu trebuie să știe de detergentul de vase, nu trebuie să îl vadă pe tavă și nici      

nu trebuie să îl atingă cu degetul.  

9. Spuneți: ,,O, la tine nu s-a întâmplat nimic! Piperul nu s-a separat! Cum am spus la început: 

Poate că este greu să împărtășim altora despre Dumnezeu. Dar știți? Eu am un  secret. Este   

un element special care pe mine m-a ajutat mult. Vreți să știți ce este?” 

10. Scoateți sticla cu detergentul lichid pentru vase și explicați că degetul dvs. a fost înmuiat            

în acesta înainte de a fi introdus în apă. Spuneți că acesta a fost elementul secret.  

11. Puneți puțin detergent pe degetul acelui copil și cereți-i să bage iarăși degetul acum în        

aceeași farfurie de mai înainte. Piperul va merge spre marginile farfuriei. 

12. Mimați bucuria că a reușit și că acest element secret chiar funcționează. 

13.  Spuneți că noi toți avem întotdeauna nevoie de acest element secret. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 
 Gândiți-vă la câteva cuvinte care au legătură lecția: Femei, cruce, mormât, Isus,  

ucenici. 
 Încercați să desenați fiecare cuvânt, ca să știți cum veți face în fața copiilor. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
1. Desenați primul cuvânt: femei.  
2. Când copiii vor ghici ce cuvânt ați desenat, vă veți opri și veți ruga copiii să spună din 

lecție tot ce știu ei despre acel cuvânt.  

3.    Procedați la fel cu fiecare cuvânt în parte. 

Degetul fără detergent 

Degetul cu detergent 

După prima încercare, puneti 
detergent pe degetul copiilor.  

CONCLUZIE:    

Amândouă au apă și piper. 

MATERIALE: 
 2 Table sau coli A4 de 

hârtie 
 2 Markere 
 Hârtie  

Spuneți copiilor că Dumnezeu ne-a dat și nouă un elementul secret, un ajutor mare atunci când împărtășim vestea 

bună a învierii Lui. Acest element secret este rugăciunea. Înainte să mergem să împărtășim altora această veste și 

despre bucuria pe care o avem  pentru că Isus este viu, noi trebuie să ne rugăm și să cerem ajutor de la Dumnezeu să 

ne dea putere și curaj atunci când ducem această veste bună altora.  

RUGĂCIUNE:  

Faceți o rugăciune cu copiii prin care să ceară și ei putere și curaj de la Domnul, să spună și altora despre El și 

învierea Lui. 

  RECAPITULARE 

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. 

OBIECTIVE: Copiii să recapituleze prin joc cele învăţate la lecţie despre            
cum Domnul Isus vrea să vorbim și altora despre învierea Sa. 
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OBIECTIVE: Copiii  să realizeze un obiect care să le amintească 
despre faptul că  

 

 Faceți copie xerox la imaginea de la pag. 7. 
 Decupați imaginile Isus. 
 Tăiați farfuriile în jumătate, o farfurie la 

doi copii și tăiați o ușă, imag. 1. 

 Decupați din hârtie verde copaci, trei de 
copil, imag. 2. 

 Faceți un model. Este foarte important să 
aveți un model ca să vadă copiii exact ce au 
de făcut, imag. 3.  

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ: 

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 

 Imagine pag. 7 

 Coli A4 de hârtie 

 Farfurie de carton/plastic, de 
unică folosință 

 Bumbac/dischete demachiante/
șervețel alb 

 Lipici 

 Scotch 

 Hârtie creponată maro/gri/negru 
și verde 

 Opțional: 
Creioane 
colorate 

1. 

2

3

4. 

iarba 
piatra 

5. 

2. 

1. Dați fiecărui copil o jumătate de farfurie.  

2. Dați copiilor o coală A4 albastră de hârtie și fâșii de hârtie cerponată verde. Dacă 

nu aveți coală albastră, copiii o pot colora. 

3. Copiii lipesc pe hârtia albastră iarba din hârtie creponată, imag. 4.  

4. Copiii vor lipi hârtie creponată maro/negru/ gri pe farfuria tăiată, dacă e din plastic. 

Dacă e din carton, o pot colora, imag. 4. Acesta va fi mormântul. Din                                       

hârtie creponată maro/negru/gri, copii vor face piatra de la mormânt,                                    

imag. 4. 

5. Apoi vor lipi pe coala albastră cu iarbă verde mormântul, arbuștii și piatra, imag. 4. 

6. În loc de nori dați copiilor să lipească bucăți mici de bumbac/ dischete pentru  

       demachiat/șervețel, apoi copiii vor lipi norii. imag. 5. 

7. Faceți dvs. o gaură în partea de jos a unuia dintre nori și introduceți un fir de ață    

       prin gaură, imag. 5. 

8. Copiii vor colora imaginea Isus, pag. 7.                                                                                    

 

9. Ajutați copiii să lipească pe spatele lui Isus ața, cu scotch, imag. 5. 

10. Copiii pot trage din spatele hârtiei pe Isus în sus în timp ce spun: Adevărat a înviat!  

LECȚIA BIBLICĂ: 

 LUCRU MANUAL 
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LUCRU MANUAL: 
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LECȚIA BIBLICĂ: 

1. 

2. 
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5. 

4. 
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9. 

8. 
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SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înțeleagă că 

Domnul Isus vrea să povestim despre El 

celorlalți, așa cum au făcut femeile care au venit 

la mormântul Lui. 

TEXTE BIBLICE: Matei 28:1-10; Marcu 
16:1-14; Ioan 20:1-18 

VERSET BIBLIC: Ideea versetului din Ioan 

20:18 


