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Teken hartjes op gekleurd papier of kleur de
hartjes zelf in. Aan het eind van de dag schrijf
je op een hartje waar je die dag dankbaar
voor bent. Dan hang je het hartje aan een tak.
Stel diezelfde vraag ook eens aan je mama,
papa, zus of broer. Zo wordt het zichtbaar
waar jij allemaal blij van wordt.
Die hartjes aan de tak kunnen je helpen op
moeilijke momenten en herinneren je eraan,
dat er weer mooie momenten zullen komen.

dankbaar

Zijn er momenten dat je dankbaar bent? Laat
je anderen dan weten, dat je het fijn vindt dat ze
iets voor je hebben gedaan? Als je een leuk
uitstapje maakt met je mama en papa, word je
daar blij van? Als je een mooi cadeau krijgt van je
oma en opa, maakt je hart dan een sprongetje?
Als je fijn met je vriend(inn)en aan het spelen
bent, word je daar vrolijk van? Als je het zonnetje
ziet schijnen, de bloemen ziet bloeien, een regenboog ziet of als het buiten aan het sneeuwen is,
krijg je dan een warm gevoel van binnen?
Laat je anderen weten dat je dankbaar bent? Zeg je dan “Dank je wel, mama,
papa …” Of “Dank je wel, God”. Net zo goed als je mag laten weten dat je iets
niet zo leuk vindt, mag je een ander laten weten, dat je het wél leuk vindt. Dat is
voor die ander fijn om te horen en weten en je eigen hart gaat er van groeien.
Jezus kwam eens tien mensen met een huidziekte tegen. Ze vroegen
aan Jezus of hij hen beter kon maken. Jezus zei tegen hen dat ze naar
een priester moesten gaan, dan zouden ze beter worden. Onderweg verdwenen hun wonden. Eén van de tien mensen ging terug naar Jezus om
hem te bedanken. Deze man was gered door zijn geloof. Lees het gehele
verhaal in het evangelieboek van Lucas 17, 1119 (Nieuwe Testament in de Bijbel).
Knip de bloem die in het knutselpakketje
zit uit en schrijf op de bloemblaadjes waar je
dankbaar voor bent. Vouw de bloemblaadjes
naar binnen en leg het papier (het bloemknopje) in een schaaltje met water. Kijk dan
goed wat er gebeurt. Er is
een filmpje geplaatst op de
website en via deze link te
bekijken:
kerk in dekenaat Genk
https://bit.ly/3ftUCko
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Levende dominospel voor het hele gezin

Dit spel kan worden gespeeld in gezinnen met meerdere kinderen. Eén
iemand zegt, waar hij dankbaar voor is. Degene in het gezin die hetzelfde ervaart, gaat naast het eerste gezinslid staan. Het tweede gezinslid
zegt waar hij/zij dankbaar voor is. Degene in het gezin die dit deelt, gaat
weer daarnaast staan. En zo ga je verder. Maak uiteindelijk met alle
gezinsleden een kring en zo zijn jullie verbonden.
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Als je het moeilijk vindt om hardop te zeggen, dat
je dankbaar bent, dan kan het helpen om een
dankbaarheidsbord te maken. Dit doe je met
een papieren bord, een stukje gekleurd papier
of papier dat je zelf mooi versiert. Een splitpen
heb je nodig om het bord of het ronde stuk
papier te draaien. Op het bord schrijf je waar je
vaak blij en dankbaar van wordt. Dat doe je op
zo’n manier dat het zichtbaar wordt in de opening
van de schijf.
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