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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: 

من را به چند زبان می شناسی؟
زمان: ۱۰ دقیقه

هــدف: بــا انجــام ایــن فعالیــت، بچه هــا تشــکر کــردن بــه 
زبان هــای دیگــر را می آموزنــد.

توضیحات:
از بچه هــا ســوال کنیــد "تشــکر کــردن" را بــه چنــد زبــان 

بلــد هســتند؟ بجــز زبــان فارســی و انگلیســی.
اجــازه دهیــد هــر کــدام از بچه هــا کــه بــه زبــان دیگــری 
مســلط اســت، "تشــکر کــردن" را بــه دیگــران یــاد دهــد.
در ادامــه "تشــکر کــردن" بــه زبان هــای زیــر را بــا یکدیگــر 

یــاد بگیرید.
)از قبــل بــا همکاران تــان ایــن کلمــات را تمریــن کنیــد 
تــا بتوانیــد بــه بچه هــا بــا تلفــظ درســت آمــوزش دهیــد(

Gracias :اسپانیایی
Grazie :ایتالیایی
Merci :فرانسوی
Danke :آلمانی

Teşekkürler :ترکی

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.

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 یا از داشــتن چیزی خوشــحال هســتیم باید شــکرگزار 
نظــر  بچه هــا  همــه  دهیــد  اجــازه  باشــیم؟  خداونــد 

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 به هــر کدام 
از مــا بخشــیده اســت را می بینیــم، امیــد و دلگرمــی مــا 
بــرای بهتــر شــدن شــرایط در قلب مــان بیشــتر می شــود 
و مــا می توانیــم بــا اعتمــاد کــردن بــه خــدا از آن شــرایط 

عبــور کنیــم.
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 قــادر اســت 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 

کنند.

4



5

کارگاه اجرایی:

بحث و گفتگو
زمان: ۱۰ دقیقه 

هــدف: بچه هــا از طریــق بحــث و گفتگــو، نظــرات خــود 
را آزادانــه بیــان می کننــد و تجربیــات خــود را بــا یکدیگــر 

در میــان می گذارنــد. 
از بچه هــا بپرســید چنــد روز از تقویــم شــکرگزاری خــود 

را پــر کرده انــد؟
آیا نوشتن دالیل تازه برای آن ها دشوار بود؟

اجــازه دهیــد بچه هــا بــا یکدیگــر بحــث و گفتگــو کننــد و 
تجربیــات خــود را بــا دوستان شــان در میــان بگذارنــد.

بچه هــا را تشــویق کنیــد نوشــتن دالیــل شــکرگزاری خــود 
را هــر روزه ادامــه دهنــد.

بعد از بحث وگفتگو با یکدیگر آیه افسسیان ۵: ۲۰ را 
بخوانیــد و از بچه هــا بخواهیــد آن را حفظ کنند.
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