
 «نعمت شماری»مسابقه 

به او،  با نعمت های خدا وعالقه مند نمودن کودکان  آشناییبرای یکی از روش های غیر مستقیم 

استفاده از روش مسابقه نعمت شماری می باشد، که در این مسابقه از کودکان می خواهیم که 

 تا از نعمت های خداوند را بنویسد جایزه می گیرد. «011»هرکس بتواند 

ن این طرح ابتدا توسط ستاد اقامه نماز انجام شد که البته در آن مسابقه که احتماال مختص به کودکا

یار نبود وتمام اقشار می توانستند شرکت کنند تا پنج هزار نعمت اگر کسی می نوشت یک جایزه بس

ب سبه او تعلق می گرفت .ولی این تعداد برای کودکان قطعا سنگین است ، ولذا منانفیسی 

 نعمت تقلیل دهیم .« 011»است که تعداد آن را تا 

جهت عمقی تر نمودن این روش می توانیم به جای این که به کودکان بگوییم که از نعمت  نکته:

های مختلف خداوند درعالم مانند :حیوانات، طبیعت ، آفرینش انسان و...نعمت های مختلف را 

گفتی لی در ادامه طرح( بهتر است که آنان را با شبنویسند )هرچند برای شروع کار خوب است ، و

های آفرینش یک موجود آشنا کنیم.که در این صورت تاثیر بیشتری در عمق جان کودکان خواهد 

داشت وآنان را با شگفتی های بیشتری از عالم خلقت وقدرت خداوند آشنا ساخته ودر نتیجه ، 

 زد .در وجود آنان را شعله ور میساعالقه به خدا شدت 

ودیگر نکته آن که ، این کار می تواند روحیه پژوهش وتحقیق را درکودکان زنده نماید وکالس مربی را 

 یک کالس پویا وسر زنده نگاه دارد.

اوند در دست بیشترین نعمت هایی را که خدمربی به متربیان می گوید :هرکس  ،  به عنوان مثال

د بود. کودکان به برنده مسابقه خواه نگشتان قرار داده است را بنویسد ،های انسان از شانه تا نوک ا

خاطر این مسابقه ونوشتن هرچه بیشتر نعمت هایی که خداوند در دستان انسان ها قرار داده ، وادار 

نعمت ناخن انگشتان ، موهای روی   (ود در دستان مانندبه تفکر وتامل بیشتری در نعمت های موج



دست، چین های موجود بر روی انگشتان که باعث خم وراست شدن انگشتان می شود ، خم 

وراست شدن مچ دست وبسیار نکات ریز دیگری که شاید تابه حال اصال توجه ودقتی به آن نکرده 

الدین خود مراجعه ی پاسخ به سوال مسابقه ، به وبودند.( واز طرفی جهت دریافت اطالعات بیشتر برا

می کنند ، که در این صورت خانواده ها ی آنان نیز به این مسابقه وتوجه بیشتر به نعمت های خدا 

 کشانده می شوند.

این مسابقه را می توان به صورت جزیی تر نیز اجرا نمود . بدین صورت که مسابقه را فقط در یک 

ار ز کودکان بخواهیم که بگویند اگر مثال فالن عضو بدن وجود نداشت ، چه کعضو منحصر کنیم ، وا

 هایی را نمی توانستیم انجام دهیم؟ 

مثال : اگر مچ دست خم وراست نمی شد وهمین طور ثابت می ماند ، چه کار هایی را نمی توانستیم 

 انجام دهیم؟ 

به لیستی را تهیه کرده و با خود به کالس بیاورند ومانند آن چه در ذیل آمده ،  از آنان بخواهیم 

 هرکس که نکات بیشتر وبهتری را نوشته بود جایزه ای داده خواهد شد.
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