
Activitate: „Creșterea în bunătate” Omida 
 
Vei avea nevoie: 

 Tipărirea paginilor 1–6 pe carton 

 foarfecele 

 bandă adezivă 

 Scotch tape 
 

Poți face un proiect 

despre creșterea în 

bunătate în fiecare 

zi. Decupează 

omida. Urmează 

instrucțiunile de mai 

jos pentru a crea 

propria omidă, apoi 

lipește-o pe un 

panou, perete, etc. 

De fiecare dată 

când faci ceva 

amabil, scrie care a 

fost actul tău de 

bunătate 

pe un cerc al 

corpului omizii; de 

exemplu, dacă ai 

ajutat-o pe sora ta 

mai mică să-și ridice 

jucăriile, poți scrie: 

„Am ajutat-o pe sora 

mea să-și ridice 

jucăriile.” Apoi 

adăugă acel cerc la 

omidă; în acest fel 

poți să îți amintești 

toate modurile în 

care ai arătat 

bunătate față de 

ceilalți. 
 

Observă cât de 

repede poți ajunge 

la o omidă mai 

lungă. 

 

Fă lucruri cu 

bunătate și cu  

bucurie! 



 

 

Dimpotrivă, fiţi buni 

unii cu alţii, miloşi şi 

iertaţi-vă unul pe altul, 

cum v-a iertat şi 

Dumnezeu pe voi în 

Hristos.  

( Efeseni 4:6) 

…ca nişte aleşi ai lui 

Dumnezeu, sfinţi şi 

preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă 

cu o inimă plină de 

îndurare, cu bunătate, cu 

smerenie, cu blândeţe, 

cu îndelungă răbdare. 

( Coloseni 3:12 ) 

 

 

 

 

 

 

Ceea ce face 

farmecul unui om 

este bunătatea lui   

( Proverbe 19:22 ) 
 

 

 

Roada Duhului, 

dimpotrivă, este: … 

bunătatea…  

( Galateni 5:22) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ceea ce are nevoie 

lumea este un nou fel 

de armată: armata 

bunătăţii.  

Cleveland Amory 
 

 

 

 
 

Simplul act de 

grijă poate fi 

eroic. 
Edward Albert 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trei lucruri în viață 

sunt importante: 

primul e să fii bun, 

al doilea este să fii 
bun și al treilea e 

să fii bun. 
Henry James 

 

 

Oriunde găsești un 

om există și o 

oportunitate de a 

arăta bunătate. 
Lucius Annaeus 

Seneca 



Căci Dumnezeu nu 

este nedrept ca să 

uite osteneala 

voastră şi 

dragostea pe care 

aţi arătat-o pentru 

Numele Lui, voi, 

care aţi ajutorat şi 

ajutoraţi pe sfinţi. 

( Evrei 6:10 ) 
 

Să nu te părăsească 

bunătatea şi 

credincioşia!  

( Proverbe 3:3 ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Cea mai bună parte 

din viața unui om, 

micul act de bunătate 
și dragoste. 

William Wordsworth 

 
 

 
Iubiţi-vă unii pe alţii 

cu o dragoste 

frăţească. În cinste, 
fiecare să dea 

întâietate altuia.       

( Romani 12:10 ) 

 



 

 

 

 

Niciodată să nu fii 

atât de ocupat 

încât să nu te 
gândești și la alții. 

Mother Teresa 
 

 

 

 

 

Ce frumoasă este o 

zi atinsă de 

bunătate! 

George Elliston 

 

 

 

 

 

 

 

Dacă vrei să te 

ridici, ridică pe 

altcineva. 

Booker T. 

Washington 
 

 

 

 
Cei ce aduc 

strălucirea soarelui în 

vieţile celorlalţi nu o 
pot ţine departe        

de ei înşişi. 

James M. Barrie 



 

 

"Nici un gest de 

bunătate, indiferent 

cât e el de mic, nu e 

în zadar." 

( Aesop ) 
 

 

 

 
 

Fii bun cu oamenii răi. 

Ei au cea mai mare 

nevoie de bunătate. 
Ashleigh Brilliant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fă mici acțiuni de 

bunătate acolo unde te 

afli. Luate împreună ele 
copleșesc lumea. 

Desmond Tutu 
 

 
 

 

Cuvintele amabile 

pot dura puțin și sunt 

ușor de rostit, dar 
ecourile lor sunt cu 

adevărat 

interminabile. 

Maica Tereza 
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