
                                                                                                       ROADA DUHULUI SFÂNT: 7. Facerea de bine,  Preșcolari    1  

www.KIDZROMANIA.com 

Drepturile de autor aparţin organizaţiei A.G. - SUA.  

Acest material poate fi folosit GRATUIT la școala biblică pentru copii sau la orele de religie.  

Este INTERZISĂ REPRODUCEREA ŞI COPIEREA, sub orice formă, în vederea 

comercializării sau a altor scopuri ( website, DVD, CD, Radio -TV sau diferite alte publicaţii).   

Pentru mai multe informații: kidzromania@gmail.com  

  

 

 

 

             NR.  29 / 2014 

   7.  Facerea de bine 
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Florentina Pali-Gheorghiaş 

Florian şi Simona Kifor 

Efren şi Marcela Portillo 

Aaron şi Shannon Morgan 

Alexander Procopiu 

Alex Şerban 

SCOPUL LECŢIEI: Copiii să înţeleagă că şi facerea de bine 

este roada Duhului Sfânt şi că Dumnezeu doreşte de la noi să facem 

bine tuturor celor de lângă noi.   

TEXT BIBLIC: Faptele Apostolilor 9:36-43 

VERSET BIBLIC: Galateni 6:9 

Acest material a fost realizat exclusiv de către KIDZ ROMÂNIA.     
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PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 

 Copie xerox,  pag. 7

-8 

 Foarfecă 

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

lecţiei, anume că Dumnezeu doreşte de la noi să facem bine tuturor celor de 

lângă noi.  

 Faceţi copii xerox, pag. 7-8. 

 Decupaţi pentru fiecare copil câte un set: băiat şi haine pentru băieţi/ fetiţă şi 

haine pentru fetiţe. 

1. Daţi fiecărui copil o fetiţă din hârtie (pentru fetiţe) sau băiat (pentru băieţi), dar 

şi hăinuţe. 

2. Copiii vor colora fetiţa sau băiatul din hârtie. 

3. Copiii vor colora hăinuţele din hârtie.  

4. Lăsaţi copiii să se joace preţ de câteva minute cu băieţii şi fetiţele din hârtie. 

5. După ce copiii s-au jucat puţin, spuneţi: 

 ,,Astăzi, copii, vom vorbi despre ce înseamnă să faci bine celor din jur şi de ce anume vrea 

 Dumnezeu ca noi să facem bine celor de lângă noi. În minutele următoare vom vorbi despre 

 o femeie despre care Biblia ne povesteşte că a făcut mult bine celor de lângă ea. Atât de mult 

 bine a făcut, că numele ei este cunoscut până astăzi, Dorca, desigur din  Bibliei. Mai mult, 

 ori de câte ori rostim numele ei, ne gândim întotdeauna la facerea ei de bine.” 

 

OBIECTIVE: Copiii să înţeleagă din exemplul Dorcăi ce înseamnă practic 

facerea de bine. 

TEXT BIBLIC: Faptele Apostolilor 9:36-43 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Faceţi minimum trei păpuşi din mătură şi 

mopuri: o mătură  (pentru Dorca) şi cel puţin două mopuri pentru 

copii, fetiţă şi băiat. Măturile:  Decupați câte un cerc din hârtie sau 

carton pe care să desenaţi o față (imag 1.) Lipiţi pe mătură faţa (imag. 

2). ,,Părul’’ va fi acoperit cu un batic pentru Dorca. Mopurile: Luaţi 

mopurile şi faceţi două codiţe dintr-unul pentru fetiţă. Apoi faceţi o 

faţă şi lipiţi-o ca în imag. 1 şi 2. Pentru băiat puteţi băga toate firele de 

la mop într-o căciulă şi să lipiţi o faţă ca în imag. 1 şi 2.   

 Pentru a putea îmbrăca păpuşile mop, puteţi pune o bucată de lemn 

sau carton prinsă la mijloc cu o sfoară pentru a face umerii. Peste 

aceasta veţi pune apoi haine. 

 

1.  

MATERIALE: 

 Minimum 3 mături/

mopuri, vezi 

imaginile din 

prezentare 

 Materiale de decorat 

feţele pentru mături/

mopuri dar şi pentru 

îmbrăcăminte 

2. 
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  Astăzi o să povestim, copii, despre o femeie care s-a numit Dorca. (Scoateţi o 

mătură    aranjată ca o femeie. Puneţi o faţă şi un batic pe ,,capul Dorcăi’’ Un copil vine 

în faţă şi o ţine la vedere, mişcând-o în timp ce se vorbeşte despre ea.)  Ea a fost foarte 

bună şi a făcut o mulţime de fapte bune. Dorca a locuit-o într-un sat care se numea Iope. Ea a 

crezut în Dumnezeu. Ba, Biblia spune chiar că ea a fost o bună ucenică a Domnului Isus. Asta 

înseamnă că ea a făcut ceea ce a știut că place Domnului ei, deci și multe fapte bune. Da, ea a 

făcut mult bine în  jurul ei. Spre exemplu, a ajutat pe mulţi copii orfani, adică fără părinţi, cu 

hăinuţe pe care le-a cusut cu mâna sa special pentru ei. (Scoateţi mopurile pe care le-aţi 

aranjat ca şi cum ar fi copii, o fetiţă şi un băiat. Aduceţi doi copii care să le ţină în faţă.     

Puneţi un sacou peste ,,umerii’’ mopurilor copii, când    vorbiţi  despre cum făcea Dorca 

hăinuţe pentru orfani.)   

 Dorca a ajutat apoi pe multe alte persoane sărace. Toată lumea a iubit-o pe Dorca,   

pentru că ea a fost o femeie bună. Aşa că şi astăzi, dacă noi ne uităm în Biblie, putem să citim 

după atâta timp despre Dorca, o mare femeie care a crezut în Dumnezeu şi a făcut mulţi oameni 

fericiţi, dăruindu-le haine făcute de mâna sa pentru ei. Dar ştiţi, copii? Şi noi astăzi putem să 

facem lucruri bune în fiecare zi  pentru cei în nevoie, dacă noi lăsăm pe Dumnezeu şi pe Duhul 

Sfânt să lucreze în viaţa noastră. 

POVESTIREA BIBLICĂ: 

CONCLUZIE: 

 Iată cât de cunoscută este facerea de bine a Dorcăi; numele şi exemplul ei au ajuns până la 

noi. Chiar dacă numele nostru nu va fi vreodată atât de cunoscut, merită totuşi să facem şi noi bine 

celor de lângă noi pentru că astfel ascultăm de Domnul şi prin facerea noastră de bine nu doar că 

vom aduce bucurie celor de lângă noi, dar astfel vom primi şi noi bucurie.   

 

 

OBIECTIVE: Copiii să înveţe versetul biblic care ne spune că nu 

trebuie să obosim în a face bine pentru că facerea noastră de bine ne 

aduce şi nouă bucurie la final. 

MATERIALE: 

 Portocale/Suc de                  

portocale 

 Farfurie 

 Copie xerox pag. 9 cu 

portocale pentru coş 

 Creioane colorate 

 Copie xerox pag. 10 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Pregătiţi mai multe felii de portocale, cel puţin una de copil şi 

aşezaţi-le pe o farfurie pentru acest moment (sau un păhărel cu suc 

de portocale).  

 Faceţi o copie xerox portocala pentru coş, pag. 9, şi coloraţi-o 

înainte de oră.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Spuneţi copiilor: ,,Vă amintiţi ce am învăţat până acum despre roada Duhului Sfânt? Haideţi să 

enumerăm împreună cele învăţate până acum, anume că roada Duhului Sfânt este: iubirea...,  

bucuria..., pacea..., răbdarea..., bunătatea... şi acum facerea de bine. Da, copii. Facerea de bine 

este o altă roadă a Duhului Sfânt.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. În timp ce povestiţi, aduceţi în faţă pe rând 3 copii cărora să le daţi mătura sau 

mopurile care vor reprezenta personajul despre care vorbiţi din povestire.  

2.  ATENŢIE! Copiii nu vor spune nimic. Ei doar vor sta în faţă şi vor ţine 

mătura/mopul care reprezintă un anumit personaj din povestirea biblică, vezi 

instrucţiunile de pe parcursul povestirii.  

 Să nu obosim în        

facerea binelui… 

       Galateni 6:9 
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2. Spuneţi copiilor: ,,Fructul de astăzi care reprezintă facerea de bine este foarte gustos. Şi             

 v-am  adus azi şi vouă să gustaţi acest fruct, cu rugămintea ca ori de câte ori îl veţi mânca  

 să vă amintiţi de facerea de bine ca roadă a Duhului Sfânt.’’  

3.  Scoateţi portocala şi spuneţi copiilor să ia câte o felie (sau puţin suc într-un păhărel). 

4. Spuneţi: ,,Nu-i aşa că e un fruct foarte gustos? E răcoritor şi plin de vitamine, deci ne 

 face mult bine.   

5. Puneţi acum portocala din hârtie, colorată înainte de oră, pag. 9,  în   

         coşul cu fructele care reprezintă roada Duhului Sfânt (vezi lecţiile anterioare  

         din acest set). 

6.  Spuneţi: ,,Acum vom învăţa versetul biblic.’’  

7. Veţi spune versetul biblic în timp ce veţi face cu copiii câteva mişcări reprezentative pentru 

 fiecare cuvânt : 

 

  Să nu — Copiii fac cu mâna semnul nu. 

 

  Obosim — Copiii se aşează pe scaun. 

 

  în facerea — Copiii sar în picioare. 

 

  binelui — Copiii bat pe umăr pe vecinul din dreapta. 

 

  Galateni  - Copiii aduc mâinile în formă de carte. 

 

  6 —  Copiii ridică 6 degete. 

 

  cu 9 — Copiii ridică 9 degete. 

 

 

 

8. Spuneţi astfel versetul de câteva ori până ce copiii îl învaţă bine. 

JOCUL  este OPȚIONAL:  

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Lipiţi pe câte o coală A4 de hârtie cele 5 imagini de la pagina 10. 
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1. Puneţi cele cinci coli A4 de hârtie cu imagini ce reprezintă versetul biblic pe jos, prin 

clasă, dar nu la distanţă foarte mare unele de altele. 

2. Un copil vine în faţă şi încearcă să găsească drumul de la start la finish, călcând pe foile 

cu imagini ce reprezintă părţi din versetul biblic, în ordinea pe care o cere acesta. 

3. Când copilul ajunge la finish, el va spune tot versetul.  

4. Schimbaţi foile de pe jos, ca să se creeze un nou drum. 

5. Urmează un alt copil care va face la fel până ce toţi copiii au parcurs drumul cu verset 

biblic. 

6. Dacă sunt mai mulţi copii, puteţi face două seturi cu versetul biblic şi să faceţi o                   

competiţie între cele două grupe. 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBIECTIVE:  Copiii să înţeleagă practic cum pot ei să facă bine celor din 

jur. 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Faceţi copii xerox pag. 11.  

 Desenaţi o felie de portocală pe două coli A4    

       lipite una de alta sau pe o coală A3.  

 Lipiţi cu scotch undeva la vedere hârtiile cu felia de portocală. 

 Decupaţi fiecare imagine  (pag. 11) şi lipiţi pe spatele lor bucăţi 

mici de scotch rulat cu partea lipicoasă în sus.  (Nu lăsaţi pe 

copii să vadă imaginile.)  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

1. Pe o felie de portocală lipiţi prima imagine şi discutaţi despre ea: ce 

reprezintă acea imagine şi prin ce se reflectă facerea de bine.  

2. Pe o altă felie de portocală lipiţi a doua imagine şi procedaţi ca mai 

înainte. 

3. Pe a treia felie de portocală  lipiţi a treia  imagine şi procedaţi ca mai 

înainte etc. 

4. La final, desenaţi un cap simplu pentru ultima felie de portocală şi daţi 

un exemplu despre o facere de bine personală. Apoi lăsaţi pe copii să 

spună ce pot face ei.   

RUGĂCIUNE:  

Aduceţi copiii într-o rugăciune prin care să ceară şi ei înţelepciune şi pricepere, chiar putere, în a 

face bine tuturor celor de lângă ei, chiar şi când nu doresc.  

MATERIALE: 

 Copii xerox pag. 11 

 Scotch 

 Foarfecă 

 Creioane 

 Coli A4 de hârtie 
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1. Când spuneţi start, se dă portocala din mână în mână. 

2.  Când spuneţi stop, copilul care are portocala în mână trebuie să ia o hârtie cu o cifră de pe 

portocală.  

3. Cifra aceea indică numărul întrebării la care trebuie să răspundă copilul.  

4. Repetaţi jocul de opt ori.  

 

ÎNTREBĂRI: 
 Despre ce fructe am învăţat până acum?  
 Cu ce fruct am asemănat noi facerea de bine? 
 Ce făcea Dorca pentru copilaşii sărmani? 
 Care este versetul biblic de azi? 
 Spune două roade ale Duhului Sfânt învăţate până acum.  
 Spune două roade ale Duhului Sfânt învăţate până acum, altele decât cele menţionate. 
 Dă un exemplu de lucru bun pe care îl poţi face tu pentru alţii. 
 Dă un exemplu de lucru bun pe care doreşti să îl facă alţii pentru tine. 
 

1. Daţi copiilor un strugure mic, pag. 9,  pe care să îl coloreze.  

2. Daţi copiilor coşuleţele făcute la prima oră, ca să lipească strugurele alături de 
celelalte fructe. 

3. Strângeţi coşurile din hârtie şi puneţi-le undeva în siguranţă până la ora următoare.  

4. ATENŢIE! Copiii vor lua acasă doar obiectul realizat la această lecție, NU şi coşul cu 
fructe. 

COŞUL DE LA FIECARE LECŢIE: 

OBIECTIVE:  Copiii să recapituleze prin joc cele învăţate la oră despre 

facerea de bine. 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE ORĂ:  

 Pe mai multe bucăţi mici de hârie scrieţi cifre de la 1 la 8. 

 Luaţi o portocală şi lipiţi cu scotch câteva întrebări precum cele oferite de noi mai 

jos.  

MATERIALE: 

 Hârtie 

 Foarfecă 

 Portocală 

 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

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 
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 Decupaţi fiecare imagine şi lipiţi-le pe câte o coală A4 de hârtie. 
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Desenaţi un cap simplu pentru 

ultima felie de portocală şi daţi 

un exemplu despre o facere de 

bine personală. Apoi lăsaţi pe 

copii să spună ce pot face ei.   
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