7-14 февруари

Седмица на брака
„Седмица на брака" е международна инициатива, която има за цел да обедини
обществените усилия за укрепване и насърчаване на брака и традиционните семейни
ценности. Не забравяйте да посетите сайта www.brak.bg!
:
:Пет определения за семейството
(За възраст 6-12 години, в полза на учителя)
Въведение: Бракът между мъжа и жената дава защита и сигурност. Вашите мама и татко са първите ви учители
– те ви дават началните уроци за живота и основата, на която да се развиете като личности. Животът в
семейство - това е нашият истински живот. В семейството най-добре се вижда какво харесваш и не харесваш,
към какво се стремиш и колко искаш да даваш. Има успешни и задружни семейства и ние трябва да ги издигаме
за пример.
1. Семейството - място на сигурност и защита.
Както една стабилна къща представлява тайно, защитено кътче, за всеки един от обитателите й, така и бракът
създава уют и топлина, осигурява защита за родители и деца. Помните ли къщата със здрава основа и тухли на
третото, по-разумно прасенце от приказката "Трите прасенца"?
Всяко успешно семейство има за основа една истинска свързаност между двама души – мъж и жена, които се
обичат и са в завет на вярност един към друг, потвърдили - заявили пред обществото този съюз със своите
подписи. Законните баща и майка носят по-голяма сигурност за децата. Законният съпруг и съпруга носят поголяма отговорност пред себе си и останалите!
Въпроси:
Харесвате ли вашето семейство, в което живеете сега? Защо?;
Какво е вашето определение/виждане за едно семейство?

2. Семейството - твоето пристанище?
Нашият живот е едно непрестанно пътуване, пътешествие към някаква цел. Колко е хубаво, че винаги можем да
имаме за себе си едно пристанище, където да се завърнем винаги – място на почивка и мир – само наше си
скривалище!
Въпроси:
Къде е вашето пристанище? Това вашият дом ли е? Къде отивате, когато ви е трудно?
Семейството е пристанище – а можем ли да го оприличим и на кораб? Защо?
Рисуване: По желание да нарисуват пристанище и кораб.
3. Семейството – нашето първо и най-добро училище.
Домът и семейството би трябвало да бъдат една благоприятна атмосфера на безусловна любов, приемане и
радост, помагащи ни да открием и развием нашите дарби и заложби, които несъмнено всеки от вас притежава.
Семейството е място, където и родители, и деца ежедневно се обучават на търпение, прошка, обич.
Нашият дом е нашето „училище“, в което не просто имаме възможност да развием силните си страни, той е и
място, където имаме шанса да се справим с по-лошите си страни - грубост, алчност, лош език...
Въпроси:
Какво би искал(а) да научиш вкъщи – нещо, което не желаеш да научаваш от никой друг?
Кой беше последният ви урок по търпение у дома?

Предварително благодарим за съдействието! За повече информация ни
пишете на svabulgaria@gmail.com
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4. Семейството – място на възстановяване.
Когато някой ни е нагрубил и наранил, пренебрегнал и отхвърлил - нашите най-близки хора стават нашите найдобри лекари. Разбирането, любовта, приемането, утехата, които получаваме, оформят у нас една устойчивост в
живота. Дават ни способност да изградим добри взаимоотношения с другите хора. Когато имаме пълноценни
взаимоотношения вкъщи, ние можем да създадем такива и навън.
Въпроси:
Напишете с три думи какво никога „не свършва“ във вашето семейство?
Примери: любовта, посвещението един на друг, грижата, търпението...
Игра на лекари: половината деца може да са лекари, останалите пациенти. На лекарите сложете табелки с
надписи МАМА или ТАТКО. Нека те да бъдат много загрижени и да дават прегръдки на останалите.
5. Моето бъдещо семейство - моят живот.
Нарисувай твоят дом както го виждаш - къщата, обзавеждането, родителите и децата, камината, играчките.....
Нека две-три деца по желание да опишат картината и да изразят виждането за своя дом.

Предварително благодарим за съдействието! За повече информация ни
пишете на svabulgaria@gmail.com

