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Idei pentru închinare  

 A învăŃa un copil să se închine este un lucru foarte important. Copiii trebuie să ştie 
cum să se bucure de prezenŃa lui Dumnezeu în viaŃa lor, cum să comunice cu El şi cum 
să asculte de El. Trebuie să înveŃe cum să se roage lui Dumnezeu, să-I cânte laude şi să 
memoreze Cuvântul Lui. 

 
1. Rugăciunea – Este foarte important ca ei să afle că se pot ruga întotdeauna lui Dumnezeu. Ei 

pot vorbi cu Dumnezeu ca şi cu un prieten când merg pe drum sau când fac diverse lucruri. 
Dumnezeu vrea ca toŃi cu copiii Lui să vorbească cu El. ArătaŃi-le copiilor cum să se roage 
începând fiecare lecŃie cu rugăciune. În timpul rugăciunii mulŃumiŃi-I lui Dumnezeu pentru că El 
este minunat şi apoi cereŃi-I să ne ajute pe toŃi să ascultăm Cuvântul Său pentru ca să ne 
apropiem de El mai mult. La încheierea fiecărei lecŃii, întrebaŃi-i pe copii care ar fi acele lucruri 
sau îngrijorări despre care ar dori să vorbească cu Dumnezeu. Apoi, faceŃi-vă timp să încheiaŃi 
lecŃia cu rugăciune, aducând cererile copiilor înaintea lui Dumnezeu. 

 
2. Cântarea – Cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu reprezintă un mod minunat de a ne 

închina Lui. ÎnvăŃaŃi-i pe copii cântece despre Dumnezeu pentru ca ei să-L cunoască mai bine. 
FiŃi creativi şi asociaŃi nişte acŃiuni care se potrivesc cuvintelor cântecelor pentru a face mai 
distractivă şi uşoară memorarea cuvintelor. FolosiŃi mai multe feluri de muzică: ritmată şi lentă, 
zgomotoasă şi liniştită. ÎnvăŃaŃi-i pe copii că una din modalităŃile prin care putem vorbi cu 
Dumnezeu este aceea de a-I cânta cântece de laudă. 

 
3. Memorarea de versete – În fiecare săptămână pe pagina de colorat va fi câte un verset de 

memorat. AjutaŃi-i pe copii să strângă Cuvântul lui Dumnezeu în inimă memorând aceste 
versete. Copiii vor fi mult mai încântaŃi să recite versetul de memorat dacă au posibilitatea să 
facă mişcări sau să-şi folosească vocile în moduri distractive. În continuare iată câteva idei 
distractive pentru a-i ajuta pe copii să strângă Cuvântul lui Dumnezeu în inimă (Psalmul 
119:11): 

 
   A. Copiilor le place să adauge versetului memorat câteva mişcări care-i vor ajuta să-şi 
      amintească cuvintele. ÎncurajaŃi-i pe copii să se gândească la acŃiunile potrivite acelor cuvinte. 

B. ProvocaŃi-i pe copii să continue să repete versetul în cursul săptămânii şi apoi să-l recite în 
faŃa clasei după ce l-au memorat. După ce un copil a recitat un verset, cereŃi întregii clase să-l 
încurajeze prin aplauze. 
C. Copiilor le place să scoată sunete amuzante. ÎncurajaŃi-i să strige versetul cât pot de tare şi 
apoi, să-l şoptească cât pot de încet. PuteŃi chiar să puneŃi jumătate din clasă să recite 
versetul în timp ce cealaltă jumătate bate din palme ritmul cuvintelor. 
D. Copiilor le place să se mişte şi să-şi folosească energia. Pentru a-i ajuta pe copii să-şi 
folosească energia, numiŃi un lider care va Ńine ritmul în timp ce toŃi ceilalŃi vor mărşălui 
recitând versetul  
E. Punerea versetului de memorat pe muzică este un alt mod de a-i ajuta pe copii să 
memoreze Cuvântul lui Dumnezeu. FolosiŃi un cântec bine cunoscut şi cântaŃi-l folosind 
cuvintele versetului de memorat. 


