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Вътре във всеки човек има светлина. Понякога може да е 
предизвикателно да споделиш тази светлина с всички; може би се 
чувстваме срамежливи и крием нашите специални качества или не ни 
се предоставят възможности да заблестим поради различни

Децата да идентифицират своите уникални дарби и да ги споделят 
на своя Фенер.

Хартия
Ножици
Тиксо
Молив/Химикалка/
Флумастери

Преди да започнете, помолете децата да си представят свещ, запалена в тъмнината. Помислете колко 
ярко свети, осветявайки стаята. Хората по подобен начин могат да споделят добротата вътре в тях и с нея 
да огряват околните. Какво е това, което те биха искали да споделят за себе си?
Отрежете горната част на хартията, около 2,5см и оставете настрана, за да се използва като дръжка за 
фенера.
Сгънете цветния лист наполовина, по дължина (вертикално).
Направете прорез, около 7.5см дълъг, но спиращ на 5см от края на хартията. Продължавайте да правите 
прорези през около 2.5см докато не сте на около 5 см от другия край на хартията.
Разгънете листа и изпишете по продължение на долния край: “Искам да споделя светлината на 
____________________ с целия свят”.
Залепете късите краища на хартията един за друг, за да направите кръг (краищата които са 5см широки).
Закрепете с тиксо дръжката.

Какво означава да блестим с нашата светлина?
Как можем да го упражняваме с другите?
Как можем да насърчим другите да се чувстват в безопасност да блестят?
Какво бихме изпитвали, ако се намираме на място, в което всички блестят със своята светлина?
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предразсъдъци, като произход, пол, възраст. В тази дейност 
децата се съсредоточават върху нещо, което ги прави специални 
и това, което искат да се знае от целият свят.


