
 

Scenariusz pracy w małych grupach (2) 

Potrzebne materiały: kartki A4, małe kolorowe karteczki, flamastry zgodnie z ilością 

uczestników, tablica (korkowa lub szkolna), pinezki lub magnesy (ew. taśma klejąca) jedna 

kartka z napisem „SPOTKANIE” (przynajmniej A3) 

 

I część  

A) Przedstawcie się, mówiąc swoje imię oraz przymiotnik, który najlepiej ciebie określa, 

rozpoczynający się na pierwszą literę imienia.  

B) Zastanów się nad słowem „SPOTKANIE”. Co dla ciebie ono oznacza? Zapisz 

wszystkie skojarzenia. (na kartkach A4) 

C) Spróbuj wybrać najważniejsze, opowiedz innym dlaczego jest dla ciebie ważne. (po 

zapisaniu i odczytaniu skojarzeń uczestnicy układają kartki wokół hasła 

„SPOTKANIE”) 

 

II część  

 

MODLITWA 

GŁOŚNE CZYTANIE TEKSTU WYBRANEJ EWANGELII np. z niedzieli 

(każdy uczestnik spotkania czyta po jednym zdaniu) 

III część – zatrzymanie się nad tekstem  

Zadania dla uczestników 

1. Przeczytaj w ciszy kilka razy tekst.  

2. Zastanów się, o czym on jest. Z kim lub czym najbardziej kojarzy ci się ten fragment. 

Spróbuj opisać swoje skojarzenia trzema słowami. Podziel się nimi z innymi. (np. 

uczestnicy zapisują na kolorowych karteczkach swoje pomysły i przyczepiają je do 

tablicy, wspólnie odczytują tytuły, chętne osoby tłumaczą, dlaczego takie skojarzenie 

powstało lub wybierają pomysł, który jest dla nich ciekawy i mówią dlaczego)  

3. Spróbuj odtworzyć to wydarzenie w wyobraźni. Skup się na słowach, gestach, 

uczuciach jaki mogły powstać w opisywanym wydarzeniu, a które niekoniecznie 

zostały zapisane. Może odnajdujesz siebie pośród ludzi w tej przygodzie? 

4. Które zdanie, słowo, fragment poruszają cię w tym tekście najbardziej? Zapisz je na 

kartce (dużymi literami na kartce A4).  

5. Zastanów się, dlaczego poruszają cię właśnie te słowa. Przeczytaj je innym, spróbuj się 

podzielić, dlaczego właśnie one są ważne. (uczestnicy kładą zapisane kartki A4, tak żeby 

każdy mógł podejść i przeczytać zapisane zdania, następnie każdy mówi o swoim 

zdaniu)  

6. Weź te słowa ze sobą na osobistą modlitwę. Pomyśl o nich w kontekście swojej 

codzienności - jak mogłyby się na nią przełożyć. Porozmawiaj o tym z Panem Jezusem. 


