STALO ŽAIDIMAS VAIKAMS ,,ŽĄSYS“
Užsiėmimo tikslas: išgirsti vaikus, ką jie galvoja, kaip
jaučiasi, dalyvaudami Bažnyčios sinodiniame kelyje.
Pagrindinis klausimas: kokius žingsnius turėtume
žengti, kad augtume kaip Bažnyčia, kuri nori keliauti
drauge su kitais šiame XXI amžiuje?
ŽAIDIMUI REIKALINGOS PRIEMONĖS

Sinodinis užsiėmimas vaikams
Pagal Palencijos arkivyskupijos (Ispanija) medžiagą

žaidimo „Žąsys“ lapas (pagal Palencijos
arkivyskupijos (Ispanija) medžiagą parengė Vilniaus
arkivyskupijos organizacinė komanda), prisegama
A3 ir A4 formatais;
žaidimo kauliukas (neturint kauliukų galima naudoti
popierinį kauliuką), žemiau;
„žmogeliukai“ (galite panaudoti bet kokius smulkius
daiktus) arba atsispausdinti ir nuspalvinti žaidėjų
figūrėlių viduriuką, kurie yra žemiau šalia popierinių
kauliukų);
žaidimo taisyklės ir papildomi klausimai vadovui,
žemiau;
smėlio laikrodis arba kitas laikmatis pasisakymų
laikui riboti;
lapas užrašams, pasižymėti vaikų įžvalgoms;
lapai ir piešimo priemonės (nebūtina).

ŽAIDIMO TAISYKLĖS
Ridenkite kauliuką ir eikite tiek langelių, kiek taškų išridenote. Svarbu baigti žaidimą, išridenant reikiamą taškų skaičių, kad
atsidurtumėte 51 langelyje!
Pasiekę tikslą galite pakviesti vaikus nupiešti save su grupe žmonių, kurie yra Bažnyčia. Galite aptarti žaidime neatsakytus
klausimus. Galima pasikalbėti apie sinodo logotipą, kas jame vaizduojama ir kodėl. Apie savo piešinius vaikai gali papasakoti
kitiems, kūriniai gali būti iškabinti kaip parodėlė.
Žaidimo metu išklausykite draugus nepertraukdami ir nekritikuodami. Žaidimo moderatorius gali pateikti patikslinančius
klausimus.
Baigę užsiėmimą, pasižymėkite įžvalgas. Galimos įžvalgų sritys: klausytis ir kalbėtis (rožinės spalvos langeliai); švęsti tikėjimą
ir gyvenimą (oranžinė); dalyvauti ir dalintis atsakomybėmis (žalia); kalbėtis Bažnyčioje ir visuomenėje (melsva); įžvelgti ir
nuspręsti (gelsva).
Dalinkitės susitikimo nuotraukomis ir vaizdais socialiniuose tinkluose, įrašus pažymėdami žymomis:
#KeliavimasDrauge #ĮsiklausantiBažnyčia #Sinodas #Synod

ROŽINĖ
KLAUSYTIS IR KALBĖTIS

ORANŽINĖ
ŠVĘSTI TIKĖJIMĄ IR
GYVENIMĄ

ŽALIA
DALYVAUTI IR DALINTIS
ATSAKOMYBĖMIS

MELSVA
KALBĖTIS BAŽNYČIOJE IR
VISUOMENĖJE

GELSVA
ĮŽVELGTI IR NUSPRĘSTI

6. Išvardyk 3 dalykus, kuriuos Bažnyčiai siūlytum pagerinti.
Kokius 3 dalykus apie Bažnyčią pasakytumėte popiežiui ir vyskupui?
12. Į ką kreipiesi, kai turi problemą?
Ar parapijoje yra kas nors, kas tave išklausytų, kai reikia pasakyti kažką, kas kelia nerimą?
20. Ar mes kalbate apie Jėzų su savo draugais, pusbroliais, broliais...?
Kai kalbate apie Jėzų, ką kiti jums sako?
32. Su kuo kalbi apie Jėzų?
Kas tie žmonės? Ar jie klauso jūsų, kai norite jiems pasakyti savo nuomonę apie religiją?
3. Ar pakviestum savo draugus dalyvauti šv. Mišiose?
Kaip manai, ką jie tau pasakytų?
10. Ar dalyvauji šv. Mišiose? Kaip?
Kodėl mes einame į šv. Mišias sekmadieniais?
26. Ar šventi Bažnyčioje (parapijos grupėje) svarbius savo gyvenimo įvykius?
Parapijoje/ grupėje, kai kalbame apie Jėzų, ar tai džiaugsmingas ir šventinis momentas?
37. Nupiešk, kokia Bažnyčią vaikams įsivaizduoji. Kas joje būtų kitaip nei dabar?
7. Ar ką nors veiki parapijoje?
Ar jūs kokiu nors būdu dalyvaujate parapijoje? Ar jūsų parapijoje jums patikėtos užduotys?
19. Kokį prisimintum įsipareigojimą, kad namie, mokykloje, draugų rate ar parapijoje būtų geriau?
Ką mes, vaikai, galėtume padaryti, kad kaimynystėje, mieste, .... žmonės buvo laimingi?
27. Kokias žinai Bažnyčios bendruomenes?
Ar žinote, kurios susitinka ir veikia jūsų parapijoje?
49. Ar jautiesi svarbus Bažnyčioje?
Ar žinote, kas yra atsakingas už Bažnyčią? Ar jautiesi atsakingas už savo parapiją/bendruomenę/ grupę?
2. Ar kalbate Bažnyčioje apie pasaulio problemas?
Kuriose bažnyčios grupėse galite aptarti tai, kas vyksta pasaulyje?
9. Papasakok 3 situacijas, kaip Bažnyčia bendradarbiauja su kitais.
Ar Bažnyčioje/bendruomenėje kalbate apie savivaldybės, seniūnijos, miesto, jaunimo, ... socialines problemas?
Ar ką nors padarėte su bendraamžiais, kad pabandytumėte išspręsti socialinę problemą? Kaip ir ką veikėte?
24. Ar girdi apie Bažnyčią per televiziją, radiją, internetą, socialinius tinklus? Kai išgirstate kalbant medijose apie
Bažnyčią, kaip reaguojate? Kaip kalbama? Iš kur sužinote apie Bažnyčios gyvenimą /veiklą?
34. Iš kur sužinai naujienas? Kokie dalykai Bažnyčiai turėtų rūpėti labiausiai?
5. Kas Bažnyčioje tau patinka labiausiai? O kas labiausiai nepatinka?
Ką darytumėte, kad pakeistumėte tai, kas jums nepatinka?
18. Ar Bažnyčioje yra žmonių, kurie padeda tau priimti sprendimus?
Kas? Jei jums to neprireikė, ar yra kas nors į ką kreiptumėtės patarimo/pagalbos?
22. Apie kokius mums rūpimus klausimus Bažnyčia padeda pradėti galvoti/atkreipti dėmesį?
Ar kada nors teko priimti sprendimą parapijoje/ grupėje / Bažnyčioje?
45. Ar žinotum, kaip ir kur kreiptis pagalbos bažnyčioje?

Mesk kauliuką
dar kartą!

Žąsys kviečia eiti
tiek pat žingsnių,
kiek jai per
pastarąjį
kaukiuko
ridenimą
Garsiai pasakykite
Jėzaus žodį ar
frazę, kurią
prisimenate, o gal
ir vadovaujatės
savo gyvenime

Nuo tilto iki
tilto Tave neša
srovė. Keliauk
ant
artimiausio
tilto langelio.

Jūs pasiekėte tikslą!
Nupiešk save
su žmonių
grupe, kurie
yra Bažnyčia

