
                                                                                              PE URMELE LUI ISUS (Roadele Duhului Sfânt) Preşcolari    1  

www.KIDZROMANIA.com 

 KIDZ ROMÂNIA  

 

Acest material a fost realizat exclusiv de KIDZ ROMÂNIA.  

AUTORI & TEHNOREDACTARE:   

Janet Cunningham & Florentina Pali-Gheorghiaş 

Lecţia Introductivă 2 

Lecţia Biblică  2 

Versetul  Biblic 4 

Aplicaţie Practică  5 

Activitate Recapitulativă 6 

Lucru Manual 6 

Vizuale 7 

Pagini de colorat  9 

 

Drepturile de autor aparţin organizaţiei A.G. SUA.  

Acest material poate fi folosit GRATUIT pentru lucrul cu copiii din biserici şi şcolile locale, dar este 
INTERZIS Ă REPRODUCEREA ŞI COPIEREA, sub orice formă, în vederea comercializării sau a 
altor scopuri ( website, DVD, CD, RTV, sau diferite publicaţii). Pentru alte informaţii,  
contactaţi-ne la kidzromania@gmail.com . 

    11. PE URMELE LUI  ISUS 

PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARI MICI 

             NR.  33 / 2014 

Roadele Duhului Sfânt 

ECHIPA KIDZ ROMÂNIA: 
Janet Cunningham  
Tamara Henkes 
Travis Corbell 
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 Domnul Isus este 
modelul nostru de a aduce roade bune prin Duhul Sfânt.  

 

TEXT BIBLIC: Matei 1:18-21; Matei 8: 23-27; Matei 14: 13-21; 
  Matei 27:15-31; Matei 27:32-44 

 

VERSET BIBLIC: Galateni 5:22-23  
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PREGĂTIRE ÎNAINTE DE OR Ă:  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

OBIECTIVE : Lecţia Introductivă are drept scop să introducă tema lecţiei prin 
care copiii pot înţelege că Domnul Isus este modelul nostru de a aduce roade 
bune prin Duhul Sfânt.  

EXPERIMENTUL  şi  PREZENTAREA LUI  
Arătaţi balonul gol, nu cel de nu cel de pe sticlă. Întindeți-l şi mişcați-l.   
,,Ce credeţi, copii, poate fi umflat un balon ca acesta fără ca cineva să 
sufle în el şi fără să vă folosiţi de vreo pompă? Apoi spuneți că aveți o 
idee. ’’Eu cred că pot. Dar voi credeţi că pot? Haideţi să vedem asta.’’’Ar ătați 
sticla cu oţet şi balonul cu bicarbonat (puneți jos acel prim balon folosit deja căci 
acesta nu va mai fi folosit) şi spuneţi:   
Ridicaţi uşor balonul pe sticlă  în sus ca să cadă tot bicarbonatul din balon în sticla cu 
oţet. Într-o clipă veţi observa că balonul se ridică singur şi tot singur începe să se umfle, 
vezi imag. 5. 

Spuneţi: ,, Am reuşit! Am reu şit! Vedeţi, copii? Ceva din sticla asta, care nu se vede, 
a ajutat balonul să se umfle singur. Cam aşa este şi cu noi când Îi cerem lui 
Dumnezeu să ne ajute. Nu Îl vedem cu ochii, dar putem vedea ce face.  Exact cum este cu 
acest balon; noi nu vedem ce anume din sticlă a umflat balonul, dar am văzut sigur că el s-a 
umflat. Tot aşa, Dumnezeu ne ajută pe noi să fim plini de fapte bune şi să aducem roade 
bune despre care am învăţat până acum precum: iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, 
bunătatea, facerea de bine,  credincioșia, blândeţea, autocontrolul’’. 

 

OBIECTIVE : Copiii să înţeleagă din exemplul lui Isus că El a fost plin de 
roade bune şi că şi noi putem fi la fel dacă cerem ajutorul lui Dumnezeu.  

TEXT BIBLIC: Matei 1:18-21; Matei 8: 23-27; Matei 14: 13-21; Matei 

27:15-31; Matei 27:32-44 

MATERIALE: 
• 1 Păpuşă bebeluş 

• 1 Pernă 

• 1 Pâine 

• 1 Cruce din lemn 
sau făcută din 
carton 

• Foarfece şi aţă 

♦ Faceţi o repetiţie înainte de oră după instrucţiunile de mai jos (vezi pregătire 
înainte de oră şi instrucţiuni în timpul orei). 

♦  Într-o sticlă de 2 litri din plastic, puneţi cam 100 ml de oţet, vezi imag. 1.  
♦ Taiați a doua sticlă, cea de 1/2 litru, şi faceţi din ea un fel de pâlnie, vezi 

imag 2.  
♦ Separat, într-un balon puneţi o lingură de bicarbonat, folosindu-vă de 

această pâlnie, vezi imag. 3. 
♦ Puneţi balonul cu bicarbonat în el, la gura sticlei care are oţet în ea, dar 

lăsaţi în jos balonul ca să nu pătrundă bicarbonat în sticlă, vezi imag. 4.  
(Dacă nu merge bine, puneţi şi mai mult bicarbonat în balon.)  

5. 

4. 

2 

oțet 

1. 

3. 

Sticla de 2 litri 

MATERIALE: 
♦ 1Stilcă din plastic de 2 

litri și una de 1/2 litri 

♦ O lingură cu bicarbonat 

♦ Oţet 

♦ 2 Baloane 

♦ Elastic 
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PREZENTAREA LEC ŢIEI: 

  Domnul Isus, când a fost pe pământ ca om, a adus numai roade bune. El S-a rugat tot timpul 
lui Dumnezeu, Tatăl Său, prin Duhul Sfânt, şi nu a făcut nimic singur. A făcut asta ca să fie un bun 
exemplu pentru noi. Astăzi vom povesti despre câteva momente din viaţa Domnului Isus ca să 
vedem cum a fost El plin de roadele Duhului Sfânt: 
 
1. Iubirea şi Bucuria - Matei 1:18-21  
Ştiţi, copii, ce sărbătorim noi la Crăciun? (Lăsaţi copiii să răspundă.) Desigur, naşterea 
Domnului Isus. (Scoateţi păpuşa bebeluş.) Domnul Isus ne-a iubit atât de mult, ne spune Biblia, că a 
lăsat pe Tatăl Său şi a venit pe pământ ca un copilaş. El a făcut asta cu bucurie pentru că ne iubeşte 
mult. De aceea sărbătoarea naşterii Lui este o sărbătoare a iubirii şi a bucuriei.  
 
2. Pacea şi Răbdarea - Matei 8: 23-27 
Odată Domnul Isus a mers împreună cu ucenicii Lui cu barca pe mare. Era foarte obosit, aşa că a 
adormit. (Scoateţi perna.) Numai că pe mare a venit o foarte mare furtună. Atunci ucenicii s-au 
speriat tare şi au început să ţipe. De frică, L-au trezit pe Domnul Isus. Domnul Isus S-a ridicat plin 
de pace şi cu răbdare, şi a poruncit furtunii să se oprească. Iar furtuna s-a oprit. Şi ştiţi ce s-a 
întâmplat, copii? Ucenicii au primit şi ei pacea Lui. 
 
3. Bunătatea şi Facerea de bine - Matei 14: 13-21 
Într-o altă zi, ne spune Biblia, Isus se afla cu o mare mulţime de oameni. Erau acolo şi tătici, şi 
mămici, şi copii. Erau foarte mulţi oameni acolo şi nu mai voiau să plece. Dar apoi oamenilor li s-a 
făcut foame. Dar nu aveau nimic de mâncare. Domnul Isus, însă, plin de bunătate, i-a ajutat şi de 
această dată. Cu doar cinci pâini (scoateţi pâinea) şi doi peştişori pe care i-au găsit în sacoşa unui 
copil, Domnul Isus le-a făcut mult bine: a înmulţit mâncarea şi toţi s-au săturat. Dar pentru asta, 
înainte S-a rugat Tatălui Său. A făcut asta ca să fie un exemplu pentru noi că şi noi, dacă cerem ceva 
de la Dumnezeu, vom primi. 
 

 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE OR Ă:  

♦ Citiţi înainte de oră textele biblice indicate despre Isus.  
♦ Faceţi o repetiţie ca să ştiţi exact ce aveţi de făcut. 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

♦ La fiecare exemplu din viaţa lui Isus vorbiţi despre cum Domnul Isus S-a rugat şi a cerut 
ajutorul lui Dumnezeu. Este important să se înţeleagă clar că şi Isus S-a rugat. La final, 
spunem copiilor că şi noi trebuie să ne rugăm şi să cerem ajutorul lui Dumnezeu prin 
Duhul Sfânt.  

♦ În timp ce povestiţi, pentru fiecare exemplu scoateţi şi câte un obiect care să sugereze sau 
să reprezinte cele prezentate: 

Iubirea şi Bucuria—păpuşa bebeluş 
Pacea şi Răbdarea—pernă 
Bunătate şi Facerea de bine—pâine 
Credincioşia şi Blândeţea—cruce 
Autocontrolul—Aţă şi foarfecă (Tăiați ață în timpul în care vorbiți.) 
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CONCLUZIE: 
Domnul Isus a adus toate roadele Duhului Sfânt. El este Dumnezeu. Cu toate acestea, Domnul Isus  
S-a rugat întotdeauna Tatălui Său. A făcut asta ca să fie un bun exemplu pentru noi că 
şi noi trebuie să cerem putere de la Dumnezeu ca să aducem roadele Duhului Sfânt 
precum : iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, facerea de bine,  credincioșia, 
blândeţea, autocontrolul’’. 

 
4. Credincioşia şi Blândeţea  - Matei 27:15-31 
Dar nu toţi oamenii s-au bucurat că Domnul Isus era pe pământ şi făcea mult bine.  Biblia ne 
spune că unii oameni I-au dorit moartea. Aşa că L-au prins şi L-au bătut, I-au vorbit urât şi   
L-au răstignit pe o cruce. (Scoateţi o cruce din lemn sau de carton, făcută înainte de oră.) 
Dar ştiţi ceva, copii? În toate astea, El nu S-a supărat pe ei şi nu le-a făcut niciun rău, deşi 
putea. Dimpotrivă, a fost blând ca un miel. Domnul Isus a fost blând şi credincios lui 
Dumnezeu. El a venit pe pământ ca să moară pentru toate relele noastre şi să ne dea iertarea. Aşa că 
a credincios şi blând ca un miel.  
 
5. Autocontrolul - Matei 27:32-44 
Cât timp a stat pe cruce, să ştiţi, copii, că Domnul Isus nu a fost un biet neputincios. 
Dimpotrivă, El avea mare putere să Se dezlege din legăturile care Îl ţineau acolo. 
(Scoateţi aţa şi foarfeca.) Domnul Isus putea într-o clipită să le arate tuturor Cine este El. Putea să 
coboare de pe cruce ca să îi omoare pe toţi, pe loc. Putea să le facă mult rău. Dar El nu a făcut asta. 
Domnul Isus ne-a iubit aşa de mult că a a vrut să moară pentru noi ca să ne poată ierta de toate relele 
noastre. Isus este cel mai bun exemplu pentru noi de autocontrol, că deşi putea face rău celor ce Îi 
făceau rău, El nu a făcut aşa. Dimpotrivă, El S-a rugat pentru ei.  

 

OBIECTIVE : Copiii să repete versetul biblic învăţat pe parcursul 
acestui set şi care înşiruie toate roadele Duhului Sfânt.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

♦ Repetaţi astfel de două-trei ori versetul.  
♦ Apoi scoateţi câte două fructe din coş şi spuneţi versetul menţionând şi acele roade care nu mai 

sunt reprezentate de fructe.  
♦ Faceţi la fel până ce nu mai aveţi niciun fruct în coş. Spuneţi încă o dată versetul astfel.  

♦ Arătaţi copiilor coşul cu fructe şi repetaţi cu copiii 
versetul biblic. Atunci când versetul spune 
iubirea, puneţi degetul pe mărul din hârtie.  

♦ Faceţi la fel cu fiecare roadă în parte, punând 
degetul pe fiecare fruct care reprezintă acea 
roadă.   

    MATERIALE: 
♦ Coşul cu fructe din hâr-

tie lucrat pe parcursul 
întregului set.  

, ,Roadele Duhului Sfânt sunt: 
dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, 

bunătatea, facerea de bine,  
credincioșia, blândeţea, înfrânarea 

poftelor.’’  
Galateni 5:22-23 
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JOCUL -  PREGĂTIRE ÎNAINTE DE OR Ă:  
♦ Alegeţi dvs. un joc care a plăcut copiilor cel mai mult pe parcursul acestui 

set de lecţii (toate jocurile le găsiţi în lecţiile acestui set) şi faceţi-l cu 
copiii la oră.   

♦ Faceţi cu copiii jocul ales înainte de oră despre care ştiţi că a plăcut cel mai mult copiilor pe 
parcursul celor zece lecţii din setul Roadele Duhului Sfânt.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

 

OBIECTIVE : Copiii să aplice în viaţa lor cele învăţate la lecţia biblică 
despre faptul că noi putem fi plini de roadele Duhului Sfânt doar dacă 
cerem ajutor de la Dumnezeu prin rugăciune, aşa cum a făcut şi Isus, şi 
prin citirea Bibliei.  

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE OR Ă:  

♦ Faceţi o repetiţie înainte de oră. Noi arătăm mai jos ce trebuie să fie desenat, pas 
cu pas, în roşu sau albastru ca să fie văzut mai ușor ce trebuie să fie adăugat. Dar 
dvs. trebuie să desenaţi totul într-o singură culoare.   

1. În timp ce dvs. povestiţi, veţi şi desena. ATENŢIE! Copiii nu trebuie să ştie ce 
desenaţi. Ei vor vedea, dar nu vor înţelege până la final.  

2. Spuneţi: ,,Cum stă un om care se roagă? Cel mai adesea acesta stă prosternat la      
       pământ, cu tălpile ridicate şi vârfurile tocite, ca în această imagine.’’ Faceţi    
       desenul 1.  
3.    OPŢIONAL, arătaţi o pereche de pantofi vechi şi uzaţi la vârfuri.   
4.     În timp ce vorbiţi desenaţi tot ce este în roşu, vezi imag. 2.  

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

MATERIALE: 
♦ Coală mare de hârtie.  

♦ Marker 

♦ Opţional: fructe şi 
pantofi vechi  

1. 

2. 

5.    Spuneţi:  ,,Noi am vorbit despre roadele Duhului Sfânt. Poate 
că ne e greu să avem toate aceste roade, dar Dumnezeu a ştiut 
asta şi de aceea ne-a dat un ajutor: pe Duhul Sfânt.’’ Desenaţi ce 
este cu roşu, vezi imag. 3. 

6. Acum puteţi spune despre cum şi Isus S-a rugat pentru ajutor: 
,,Tot aşa şi noi trebuie să ne rugăm în fiecare zi ca să avem mai 
multe roade.’’ Desenaţi ce este în albastru, imag. 4.  ,,Astfel noi 
vom deveni oameni plini de roade sfinte şi oameni ai 
rugăciunii.’’ Întoarceţi foaia şi arătaţi rezultatul: un cap de om, 
vezi imagine 5.  

 
OPŢIONAL: Adăugaţi nişte fructe în pantofi şi 
întrebaţi copiii de ce cred ei că facem asta. Răspuns: 
Pentru că pantofii reprezintă rugăciunea iar fructele—
roadele Duhului Sfânt care vin prin rugăciune.  

3. 

4.  

5. 
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OBIECTIVE :  Copiii să recapituleze prin joc cele învăţate până acum la 
oră. 

PREGĂTIRE ÎNAINTE DE OR Ă:  

♦ Faceţi copii xerox fructele de la pagina 8. 

♦ Dacă sunt mai mulţi copii, faceţi mai multe fructe de acelaşi fel.  

♦ Puneţi toate aceste fructe într-o pungă sau cutie. 

MATERIALE: 
♦ Fructele de la pag. 8 

♦ Pungă/Cutie 

♦ O jucărie sau un 
obiect oarecare 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 

♦ Copiii vor colora fiecare piesă în parte. 

♦  Copiii vor asambla piesele după modelul şi instrucţiunile de la pag. 7 şi doar cu îndrumarea şi 
ajutorul dvs. 

1. Daţi jucăria sau obiectul ales pentru acest joc unui copil din faţă sau din spate. 

2.  Când spuneţi start, jucăria e dată din mână în mână de la un copil la altul.  

3. Când spuneţi stop, copilul care are jucăria în mână scoate un fruct de hârtie. 

4. Dvs. citiţi ce roadă scrie şi copilul dă un exemplu despre ce ar putea face el în 
legătură cu această roadă. Exemplu: Copilul ia un măr. Dvs. Îi spuneţi că mărul 
reprezintă iubirea, iar copilul dă un exemplu despre cum poate arăta el iubire 
cuiva. 

5. Jocul se repetă astfel, atât cât doriţi.  

6. Bine ar fi ca toţi copiii să apuce să ia un fruct de hârtie şi să dea un exemplu.  

 

OBIECTIVE : Copiii să confecţioneze un obiect pe care să îl ia acasă şi 
care să le amintească de faptul că Domnul Isus este exemplul nostru cel mai 
bun care ne arată că prin Duhul Sfânt şi noi putem aduce roade ale Duhului 
Sfânt. 

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE OR Ă: 

♦ Pregătiţi materialele înainte de oră. 

♦  Faceţi copiii xerox şi decupaţi toate piesele necesare pentru fiecare 
copil, vezi pag. 7, un set de copil. 

♦ Faceţi dvs. un model înainte de lecţie. 

MATERIALE: 
 
♦ Coli A4 albe sau 

colorate, una de copil 

♦ Creioane colorate 

♦ Copie xerox pag. 7 

♦ Foarfecă 
 

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI: 
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Lucru Manual  

 

Colorat sau alb Carton maro 

 
Batic 

Hârtie creponată, aţă /
lână maro sau galben 

Ieslea 

Feţele - 

două bucăţi 

alb sau roz 

Corpul - 

două bucăţi de 

Baticul - 

două bucăţi de 
culori diferite 

Grinzile - 

Patru bucăţi de culoare 
maro. 

INSTRUCŢIUNI 

• Copiii trebuie să asambleze şi să lipească totul pe o hârtie, ca în imaginea model. 

• Baticul personajelor poate să fie din material sau din hârtie.  

• Dacă nu aveţi hârtie colorată, copiii pot să coloreze. 

• După ce copiii au confecţionat totul, lipiți  mesajul pe hârtie.  

ISUS A VENIT  ȘI A TRĂIT PLIN DE ROADA DUHULUI SFISUS A VENIT  ȘI A TRĂIT PLIN DE ROADA DUHULUI SFÂNTÂNT  

SCRIEŢI PE HÂRTIA CU IESLEA 

MODEL şi 

alte 

recomadări: 
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ACTIVITATE RECAPITULATIV Ă 

IUBIREA 

PACEA 

BUCURIA 

RĂBDAREA 

BUNĂTATEA 

FACEREA           

DE BINE 

BLÂNDEŢEA 

AUTOCONTROLUL 

CREDINCIOŞIA 
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