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سخین با مریب:

همانطــور کــه در مباحــث گذشــته نیــز یــاد شــده، مــا بــه عنــوان والدیــن و یــا مربیان نقش بســیار بزرگی 
را در شــکل گیــری اخالقیــات و شــیوه زندگــی کــودکان ایفــا می کنیــم. یکــی از ایــن اخالقیــات، داشــتن 
نــگاه شــکرگزارانه حتــی در زمان هــای ســختی و هنــگام مشــکالت اســت. در ســال های آغازیــن زندگــی، 

کــودک بــا شــرایطی روبــرو می شــود کــه از دیــد او چالــش برانگیــز و در مــواردی، آزاردهنــده اســت. 
مــا بــه عنــوان یــک والــد و یــا مربــی الزم اســت بــرای کــودکان توضیــح دهیــم کــه همــه ی انســان ها در 
تمــام مراحــل زندگی شــان از شــرایط دشــواری عبــور می کننــد و کامــال طبیعــی اســت کــه هــر کــدام از 
مــا احساســات گوناگونــی ماننــد احســاس غــم و ناراحتــی را تجربــه می کنیــم. امــا بایــد بــه یــاد داشــته 
باشــیم کــه حتــی در آن شــرایط دشــوار نیــز خداونــد کنــار ماســت و مــا را از آن شــرایط عبــور می دهــد. 
همچنیــن خــود مــا نیــز در کنــار ایــن توضیحــات، چنیــن نــگاه و عــادت مبارکــی را دارا باشــیم تــا کــودکان 

بــا دیــدن مــا، ایــن اخــالق نیکــو را کســب کننــد. 
در ایــن کمــک آموزشــی بــا اســتفاده از آیــات کالم خــدا،  کــودکان می آموزنــد حتــی در شــرایط دشــوار 

نیــز خــدا را بــرای هــر آنچــه بــه آن هــا بخشــیده اســت شــکرگزاری کننــد. 
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آمادگی برای ورود به داستان: 

بوقلمون 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.

وســایل مــورد نیــاز: کاغذهــای رنگــی، الگــوی پَرهــای 
توالــت، چســب، قیچــی. بوقلمــون، رول دســتمال 

توضیحات:
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد در بعضــی از کشــورها ماننــد 
آمریــکا، کانــادا و ... یــک روز خــاص در ســال را روز 
غذایــی  خــاص  روز  ایــن  در  و  می نامنــد  شــکرگزاری 

خــاص می خورنــد کــه آن "بوقلمــون" اســت. 
الگــوی داده شــده را بــرش داده و بــر روی رول دســتمال 
توالــت بچســبانید. چشــم ها و وســایل دیگــر را بــه آن 

اضافــه کنید)الگوهــا در انتهــای درس قــرار دارنــد(
از بچه هــا بخواهیــد بــه کمــک مربــی خــود، روی هــر پَر از 

این بوقلمون دلیل شــکرگزاری خود را بنویســد.

وارد شدن به دنیای کتاب مقدس:

شکرگزاری در هر شرایط
زمان: ۱۰ دقیقه 

هــــدف: بچه هــــا از طریــــق شــــنیدن آیــات کالم خــدا، 
می آموزنــد کــه در هــر شــرایطی شــکرگزار باشــند.

توضیحات:
از بچه هــا ســوال کنیــد آیــا داســتان شــفای ده جذامــی 
را بــه یــاد می آورنــد؟ از یــک نفــر بخواهیــد خالصــه ای از 

آن داســتان را بگویــد.
بعــد از شــنیدن خالصــه داســتان شــفای ده جذامــی، 
از  می توانیــم  مــا  زمان هایــی  چــه  بپرســید  بچه هــا  از 

خداونــد تشــکر کنیــم؟
آیــا فقــط وقتــی ســالمتی داریــم و یــا از داشــتن چیــزی 
بایــد شــکرگزار خداونــد باشــیم؟  خوشــحال هســتیم 
اجــازه دهیــد همــه بچه هــا نظــر خودشــان را بگوینــد.
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد ممکــن اســت شــرایط ســخت 
و دشــواری در زندگــی مــا پیــش بیایــد کــه تجربیــات 
خوبــی نداشــته باشــیم. ماننــد:  زمان هــای بیمــاری و ... 

امــا مــا بایــد ســعی کنیــم نیکویی هــای خداونــد را حتــی 
در شــرایط دشــوار ببینیــم. کتاب مقــدس همیشــه مــا 
ــدر آســمانی همــه  را تشــویق می کنــد کــه از خــدا کــه پ
ماســت بــرای هــر چیــزی کــه داریــم از او تشــکر کنیــم. 
وقتــی در شــرایط دشــوار چیزهایــی کــه خــدا بــه هــر 
کــدام از مــا بخشــیده اســت را می بینیــم، در قلــب خــود 

شــادمان می شــویم.
آیه زیر را برای بچه ها بخوانید.

مــا عیســی  نــام خداونــد  بــه  را  پــدر  "همــواره خــدای 
گوییــد." چیــز شــکر  بــرای همــه  مســیح 

اَفِسسیان ۵: ۲۰.

نتیجه گیری:

بــه بچه هــا توضیــح دهیــد خداونــد از مــا می خواهــد 
همیشــه بــرای همــه چیــز شــکرگزار او باشــیم و همیشــه 
چیزهایــی کــه خداونــد بــه مــا بخشــیده اســت را ببینیــم. 
امــا زمان هایــی در زندگــی هــر کــدام از مــا وجــود دارد کــه 
فکــر می کنیــم شــرایط خوبــی نداریــم، امــا بایــد بــه یــاد 
داشــته باشــیم کــه خــدا پدری ســت کــه همیشــه کنــار 
ماســت و می توانــد از هــر شــرایطی مــا را عبــور بدهــد. 
همچنیــن مــا همیشــه بایــد قــدردان افــراد دیگــری مانند 
پــدر و مــادر خــود در زندگی مــان باشــیم و از آن هــا بــرای 
تمــام کارهایــی کــه بــرای مــا انجــام می دهنــد نیــز تشــکر 

کنیم.
بچه هــا را تشــویق کنیــد لحظاتــی باهــم بــرای تمامــی 
چیزهایی که خدا به آن ها بخشــیده اســت، شــکرگزاری 

کننــد و در ایــن میــان ســرود زیــر را پخــش کنیــد.

سرود پرستشی او را می پرستم	 

کارگاه اجرایی:

کارت تشکر
زمان: ۱۵ دقیقه

وسایل مورد نیاز: مقوا، مدادرنگی، تزئینات.
ــا اســتفاده از مقــوا  ــرای هــر کــدام از بچه هــا ب ــل ب از قب

یــک کارت درســت کنیــد.
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https://www.youtube.com/watch?v=c6iRaVgGnpo&list=PLR8YAgFwRq9drmjJfRwJ22ojxFYir5uCl&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=c6iRaVgGnpo&list=PLR8YAgFwRq9drmjJfRwJ22ojxFYir5uCl&index=5
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از بخواهید به سلیقه خود روی کارت را تزئین کنند.
از آن هــا بخواهیــد داخــل کارت یــک نقاشــی بــرای پــدر و 
مــادر و یــا دوســتان خــود بکشــند و بــا ایــن کارت از آن ها 

تشــکر کنند.
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