Tu Viện Lam Viên

Khóa Tu Trẻ Em 2016

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA
MÂU NI PHẬT

CHƯƠNG TRÌNH
Khóa tu Phật pháp tạo điều
kiện cho các em:
Học Phật pháp bằng tiếng Anh
Ứng dụng Phật pháp trong
cuộc sống hàng ngày, thực
hành và vui chơi trong sân
chùa dưới sự hướng dẫn và
dạy bảo của quý Sư cô Tu
Viện Lam Viên

Từ ngày 9 đến 12 tháng 6, 2016
Tại Tu Viện Lam Viên
1606 Roy Rd, Pearland, TX. 77581

Dành cho trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi.

(Các em dưới 10 tuổi cần có phụ huynh nghỉ lại đêm.)
Xin hoan hỷ nhận đơn ghi danh tại chùa hoặc liên lạc:
Phone: 832-328-7825. Email: thienngocthich@gmail.com

THỜI KHOÁ TRONG KHOÁ TU (Có thể thay đổi)
BUỔI SÁNG
+Tập gậy khí công
+Điểm tâm
+Thiền hành
+Lớp học Phật pháp
+Phụ giúp nhà bếp
+Dùng cơm chánh niệm

BUỔI CHIỀU
+ Tập thư giãn
+ Lớp phật
pháp
+Nghệ thuật, vẻ
mặt, học nấu
ăn, v.v…

BUỔI TỐI
+ Dùng tối
+Lửa trại, vui chơi
+Trò chơi, giao lưu
+Thiền trà (juice)
+Tụng kinh tối
+Tĩnh toạ

SUMMER 2016
CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN KHOÁ TU MÙA
HÈ

BUDDHIST CHILDREN’S DHARMA CAMP

VUI CHƠI
Khóa tu mùa hè nhằm tạo một môi trường
giải trí lành mạnh để các em được vui chơi
và gặp gỡ bạn bè, học nghệ thuật. Khoá tu
còn giúp cho các em tuổi thanh thiếu niên
phát triển kỹ năng hướng dẫn cho các em
nhỏ qua việc sáng tạo trò chơi, và làm việc
theo nhóm cùng các bạn đồng trang lứa.

TU TẬP
Trẻ em đóng vai trò tiếp nối truyền thống tu tập.
Trong khoá tu các em sẽ được thực hành chánh niệm
trong sinh hoạt hàng ngày tại chùa. Ngoài ra các em sẽ
không cảm thấy buồn chán trong những giờ tụng kinh
vì các em sẽ được tụng đọc bằng tiếng Anh.

HỌC
Chúng ta không thể thực hành đúng nếu không được học
lời Phật dạy, trẻ con cũng vậy. Tuy nhiên, các em sẽ được
hướng dẫn theo lứa tuổi của mình. Các em học Phật pháp
qua những câu chuyện ngắn, những điều dạy căn bản, bắt
đầu bằng học làm một người con có hiếu trong gia đình.

SỐNG TRONG THIỀN MÔN
Sống và làm theo lời Phật dạy đó là phương châm của
người tu Phật. Các em có thể trải nghiệm cuộc sống ở
chùa bằng cách tham dự khoá tu. Có như thế, các em
có thể tìm về cội nguồn và duy trì văn hoá truyền thống
của dân tộc Việt Nam.
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