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سخین با مریب:

ابتــدا بایــد بدانیــم کــه در مســئله شــکرگزاری، کــودکان از مــا بــه عنــوان مربــی و یــا والدیــن الگوبــرداری 
می کننــد. هــر چقــدر مــا در خانــه و یــا در جلســات کــودکان، بــا تمامــی قلــب بابــت چیزهــای کوچــک و 

بــزرگ از خداونــد تشــکر کنیــم بچه هــا بیشــتر تشــویق بــه انجــام ایــن کار می شــوند. 
الزم اســت هــر روزه نظــر کــودکان را بــه ســوی چیزهایــی کــه در زندگــی داریــم جلــب کنیــم تــا بــا ایــن 
تمریــن آن هــا نیــز بتواننــد هــر روزه دلیــل شــکرگزاری خــود را پیــدا کننــد و شــکرگزاری شــیوه ی زندگــی 
آنــان شــود. شــکرگزار بــودن اثــرات مثبتــی در زندگــی کــودکان دارد. کودکانــی کــه از خردســالی شــروع 
بــه شــکرگزاری از خداونــد می کننــد، نســبت بــه دیگــر هــم نوعــان خــود بانشــاط تر هســتند و رضایــت 
بیشــتری از زندگــی خــود دارنــد و ایــن کــودکان نســبت بــه دیگــر کــودکان حســادت کمتــری از خــود بروز 

می دهنــد.
در این کمک آموزشــی با اســتفاده از داســتان "شــفای ده جذامی"، کودکان می آموزند تشــکر کردن 

از خداوند بســیار مهم اســت و خدا قلب شــکرگزار را بســیار دوســت دارد. 
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آمادگی برای ورود به داستان: 

دالیل شکرگزاریِ من
زمان: ۱۰ دقیقه

هــدف: بــا انجــام ایــن فعالیــت، بچه هــا بــه یــاد می آورنــد 
کــه چــه چیزهایــی خــدا بــه آن هــا بخشــیده اســت.

توضیحات:
بچه ها را براساس تعداد آن ها گروه بندی کنید.

بــه هــر گــروه یــک کاغــذ بدهیــد و از آن هــا بخواهیــد یــک 
نفــر را بــه عنــوان نماینــده گــروه خــود انتخــاب کنند.

در مــدت زمــان ۳۰ ثانیــه، هــر گــروه موظــف اســت ۵ 
دلیــل بــرای شــکرگزاری از خــدا را یادداشــت کنــد.

بعــد از آن در مــدت زمــان ۱ دقیقــه، ۱۰ دلیــل تــازه بــرای 
شــکرگزاری را یادداشــت کننــد.

)بــرای حفــظ هیجــان بــازی، لطفــا زمان هــای داده شــده 
را بــه وســیله ســاعت نگــه داریــد(

گروهــی کــه زودتــر دالیــل خــود را یادداشــت کنــد برنــده 
ایــن ســرگرمی خواهــد بــود.

وارد شدن به دنیای کتاب مقدس:

داسـتان شفای ده جذامی 
زمان: ۱۰ دقیقه 

هــــدف: بچه هــــا از طریــــق شــــنیدن داســــتان شفای ده 
جذامی، خــــود قســـمتی از ایـــن داسـتان می شـوند و آن 

را می آموزنــد. 
از بچه هــا ســوال کنیــد آیــا شــخصی را در کتاب مقــدس 
بــه یــاد دارنــد کــه از عیســی برای کاری کــه در زندگی اش 
انجــام داد، تشــکر کــرد؟ اجــازه دهیــد همــه بچه هــا 

حــدس بزننــد.
)ممکــــن اســــت در گــروه شــــما نونهاالنــی باشــــند کــــه 
داســــتان شفای ده جذامی را از قبــــل شــــنیده باشــــند، 
بــرای اینکــه از تکــرار جلوگیــری شـود شـما میتوانیـد بـا 
خالقیـــت خـــود و بـــا کمـــک خـــود بچه هــا داســــتان آن را 

بــــه تصویــــر بکشید(
داســتان "شــفای ده جذامــی" را از انجیــل لوقــا ۱۷: ۱۱- 
۱۹ بــه صــورت خالصــه و کوتــاه بــرای بچه هــا تعریــف 

کنیــد.

خالصه داستان شفای ده جذامی:
یک روز عیسی به سمت شهر اورشلیم می رفت. 

در طــی مســیر بــه ده نفــر برخــورد کرد که بیمــاری جذام 
داشتند. 

نــوع بیمــاری  یــک  بــه بچه هــا توضیــح دهیــد بیمــاری جــذام، 
ــن بیمــاری را داشــتند در شــهر و  پوســتی اســت و افــرادی کــه ای

بیــن مــردم نمی توانســتند زندگــی کننــد.

آن هــا از کارهــای عیســی شــنیده بودنــد و می دانســتند 
ــر  کــه عیســی می توانــد آن هــا را شــفا دهــد. پــس دورت
از عیســی ایســتاده بودنــد و بــا صــدای بلنــد از عیســی 

خواســتند کــه آن هــا را شــفا دهــد.
عیســی بــه آن هــا گفــت کــه بــه شــهر و بــه معبــد یعنــی 
محــل دعــا و پرســتش خداونــد برویــد و در آنجــا خــود را 

بــه کاهــن نشــان دهیــد.
آن ده نفــر بــه ســمت شــهر خــود بــه راه افتادنــد. امــا در 
میانــه ی راه از بیمــاری خــود شــفا یافتنــد و بــدن آن هــا از 

جــذام پــاک شــد.
یــک نفــر از آن ده نفــر کــه دیــد بــدن او شــفا یافتــه 
اســت، بــا خوشــحالی و بــا صــدای بلنــد خدا را شــکر کرد 

و بــه ســمت عیســی آمــد.
آن یــک نفــر از عیســی بــرای شــفایی کــه یافتــه بــود 

تشــکر کــرد.
عیســی گفــت مگــر همــه ده نفــر باهــم شــفا نیافتنــد و 
از بیمــاری خــود پــاک نشــدند؟ پــس آن نــه نفــر دیگــر 
کجــا هســتند؟ آیــا کــس دیگــری برنگشــت تــا خــدا را 

شــکرگزاری کنــد؟
فقط یک نفر از آن ده نفر به ســمت عیســی بازگشــت 

و خدا را شــکرگزاری کرد.

نتیجه گیری:

بــه بچه هــا توضیــح دهیــد همانطــور کــه در داســتان 
دیدیــم فقــط یــک نفــر از آن ده نفــر کــه عیســی او را 
شــفا داده بــود بــرای تشــکر آمــد. بــه نظــر می رســد آن 

ــد کــه تشــکر کننــد.  ــه نفــر دیگــر فرامــوش کردن ن
از بچه هــا ســوال کنیــد آیــا مــا هــم فرامــوش می کنیــم 
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از خداونــد بــرای چیزهایــی کــه بــه مــا داده اســت تشــکر 
کنیــم؟ 

آیــا مــا همیشــه بــرای تمامــی چیزهایــی کــه داریــم از 
می کنیــم؟ تشــکر  خداونــد 

بــه بچه هــا توضیــح دهیــد مــا بایــد بــه خاطــر داشــته 
باشــیم کــه هــر چیــز خــوب و نیکویــی کــه در زندگــی 
داریــم خــدا بــه مــا بخشــیده و الزم اســت همیشــه از 
او بــرای همــه چیــز تشــکر کنیــم. مــا نبایــد فقــط بــرای 
چیزهــای خــاص از او تشــکر کنیــم بلکــه بایــد بــا تمامــی 
قلب مــان بــرای همــه چیــز از او تشــکر کنیــم و خــدا قلب 

شــکرگزار را بســیار دوســت دارد.
روی  را  خــود  دســت  کــس  هــر  بخواهیــد  بچه هــا  از 
قلــب خــود بگــذارد و قــول دهــد کــه از امــروز بــه بابــت 
چیزهایــی کــه خــدا بــه او بخشــیده از او تشــکر کنــد.

کارگاه اجرایی:

تقویم شکرگزاریِ من
ازقبــل تقویــم شــکرگزاری را بــرای هــر یــک از بچــه هــا 
پرینــت بگیریــد و در یــک پاکــت در بســته بگذاریــد.

)طــرح تقویــم شــکرگزاری در انتهــای درس قــرار دارد و 
ترجیحــا آن را بــر روی مقــوا پرینــت بگیریــد(

بــه هرکــدام از بچه هــا یــک پاکــت کــه تقویــم در آن قــرار 
دارد بدهیــد. از آن هــا بخواهیــد پاکت هــای خــود را بــاز 

کــرده و بــه تقویــم خــود نــگاه کننــد.
بــه آن هــا توضیــح دهیــد در ایــن تقویــم ۳۰ روز بــه تعداد 
قــرار داده شــده اســت کــه آن هــا  یــک مــاه  روزهــای 
می تواننــد هــر روز دالیــل شــکرگزاری خــود را براســاس 

روزهــای هفتــه در آن بنویســند.
بچه هــا را تشــویق کنیــد تقویــم خــود را در جایــی کــه هــر 
روز می تواننــد آن را ببیننــد بچســبانند و بــرای هــر روز 
یــک دلیــل تــازه و متفــاوت نســبت بــه روز قبــل را در 

تقویــم خــود یادداشــت کننــد.
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