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Listopad
TEMAT: Z dyni kareta to pestka, gdy daru uprzejmości uczy św. Tereska
OWOC DUCHA ŚWIĘTEGO: UPRZEJMOŚĆ
CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ?

• Komputer i projektor;
• Film (załącznik 1 – płyta CD);
• Kartki papieru, długopisy dla każdego uczestnika;
• Pestki z dyni w łupinkach, flamastry.

I. WEŹ I „POSMAKUJ”
1. Wymiana uprzejmości.
2. Animator rozpoczyna spotkanie dowolną modlitwą.
3. Po zakończeniu dzieli uczestników na mniejsze grupy i zaprasza do
przygotowania krótkiej scenki, w której jedno dziecko podziękuje komuś
(starszemu od siebie) za niespodziewany podarunek. Wcześniej trzeba
ustalić, że osoba obdarowująca jest nieznana, dlatego jej miły gest ma
uczestnika zaskoczyć. Inne dzieci w grupie mogą odgrywać świadków
tej sytuacji. Po krótkim przygotowaniu poszczególne grupy przedstawiają swoje scenki. Należy zwrócić uwagę, by w trakcie prezentacji jednej
grupy pozostałe z zainteresowaniem oglądały scenkę i uszanowały zaangażowanie i pracę innych.
4. Rozmowa z dziećmi o wrażeniach z zaprezentowanych scenek.
Prowadzący zadaje pytania:
‒ Co was zaskoczyło?
‒ Jaka była atmosfera podczas rozmowy obdarowanego z osobą obdarowującą?
‒ Dlaczego na co dzień brakuje takich zachowań?
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5. Komentarz prowadzącego:
Z UPRZEJMOŚCIĄ bardzo mocno związane jest dobre wychowanie. Jakie
znacie przejawy dobrego wychowania? (wypowiedzi dzieci)
W razie potrzeby animator uzupełnia:
− Przepuszczam w drzwiach osoby, które wychodzą z pomieszczenia;
− Ustępuję miejsca kobietom i starszym osobom w środkach komunikacji;
− Wstaję z krzesła, gdy do pomieszczenia wchodzi ktoś starszy ode mnie,
bo szanuję go ze względu na jego wiek czy funkcję (mama, nauczyciel);
− Gdy ktoś ze mną rozmawia, z uwagą go słucham. Odkładam wtedy
telefon.
Wiele takich dobrych «przepisów» i zasad uczymy się w życiu i przez życie.
Grzeczności i uprzejmości nigdy nie jest za dużo. Każdy lubi przebywać
w towarzystwie ludzi miłych i uprzejmych.
6. Animator zaprasza dzieci do obejrzenia krótkiego filmu (załącznik 1
– płyta CD). Następnie zadaje pytania:
− O kim jest ten film?
− Jak na imię ma bohaterka filmu?
‒ Czym zasłynęła i czego jest patronką?
Komentarz:
Teresa wychowywała się w rodzinie głęboko religijnej. Miała rodzeństwo,
lubiła się bawić i rozmawiać z ludźmi. W czasach, w których żyła, bardzo
ważną sprawą we Francji było okazywanie sobie uprzejmości: ukłony,
pozdrowienia na ulicy. I to wszystko czyniła nasza «mała» bohaterka. Dla
niej jednak najważniejszym był kontakt z Jezusem. Zawsze za Nim tęskniła, chciała z Nim rozmawiać i z Nim się spotykać. Dlatego od dziecka pragnęła zostać siostrą zakonną. UPRZEJMOŚĆ jest owocem Ducha Świętego,
dzięki któremu widzimy bardzo wyraźnie, że obok nas jest drugi człowiek.
Na pewno zauważyłyście, że w listopadzie pojawił się u nas dziwny i obcy
naszej kulturze zwyczaj. Wystawianie dyni z wyciętymi zębami, która
straszy i wywołuje duchy. My, chrześcijanie, wierzymy, że nasi zmarli
są przy sercu Pana Boga i jest im bardzo dobrze. Modlimy się za nich,
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wspominamy, zapalamy świece jako symbol naszej pamięci. Wywoływanie
duchów jest niedozwolone, bo to tak jakbyśmy chcieli oderwać zmarłych
od serca Boga. Trzeba dołożyć wszelkich starań, aby z Nim się spotkać
i być z naszymi bliskimi, a nie tracić czas na zabobony, które do Niego nie
prowadzą. Drogę do Boga przeszli już święci i dlatego ich naśladujemy i do
nich się upodabniamy. Nasi święci są tak uprzejmi i dobrze wychowani, że
choć sami są już z Bogiem, to jeszcze nas dopingują i wspierają, abyśmy
bezpiecznie doszli do celu.
A dynia, dobry owoc z Bożego ogrodu, nie jest żadnym symbolem strachu
i wywołania duchów, ale znakiem rosnącej UPRZEJMOŚCI. Najlepsze jej
gatunki osiągają wagę nawet 1000 kg! Warto się zatem modlić do Ducha
Świętego, aby nasza UPRZEJMOŚĆ też rosła do takich rozmiarów.
II. JESTEŚ TYM, CZYM SIĘ KARMISZ
1. UPRZEJMOŚĆ to bardzo poszukiwany i ułatwiający życie „owoc”.
W tej części spotkania zadaniem dzieci będzie ułożenie 10 „przykazań” UPRZEJMOŚCI. Animator dzieli grupę na 4-5 osobowe zespoły
i wyznacza czas na pracę. Uwaga: jedno dziecko w grupie jest zobowiązane do zapisywania wymyślanych „przykazań”. Dla chętnych i bardziej kreatywnych dodatkowym zadaniem może być zamiana tekstu
o UPRZEJMOŚCI w piosenkę do melodii hitu Luisa Fonsi „Despacito”.
2. Prezentacja pracy zespołów.
3. Komentarz animatora:
Każdego dnia w pacierzu odmawiamy dziesięć Bożych przykazań. Ale
w szarej codzienności łatwo o nich zapominamy. Dlatego i te Boże, i te
nasze «przykazania» UPRZEJMOŚCI muszą się stać częstą praktyką.
Wtedy będzie nam łatwiej o nich pamiętać.
Prowadzący proponuje, aby dzieci zabrały „przykazania” do domu
i umieściły je w miejscu, w którym często przebywają.
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III. DAJ SIĘ „ZJEŚĆ”
1. Komentarz:
Kiedy coś nam nie smakuje, dla poprawienia smaku dodajemy przyprawę.
A gdy coś jest za gorzkie, to słodzimy. Jeśli jest za gorące, to chłodzimy.
Czasem wokół nas bywa wiele nieuprzejmości i złych zachowań. Bywa, że
ktoś jest smutny, bo został obrażony, zraniony nieuprzejmością. Dlatego
nasze zadanie wynikające z tego spotkania jest bardzo konkretne: siejmy
UPRZEJMOŚĆ.
2. Animator kładzie przed uczestnikami pestki dyni, na których zapisują
numerki z „dekalogu uprzejmości”. Następnie ciągną losy i przez najbliższy miesiąc będą się starać „o sianie” tego przykazania w środowisku,
gdzie się uczą i mieszkają (w rodzinie, szkole, na zajęciach pozalekcyjnych, na podwórku). Na następnym spotkaniu warto poświęcić trochę
czasu, by porozmawiać o tym, jak dzieci wypełniają wylosowane przykazanie i jakie owoce przynosiło to innym.
3. Jeżeli warunki pozwolą, to w parafii lub szkole ‒ z pomocą rodziców,
grup parafialnych i duszpasterzy ‒ można zorganizować bal lub Noc
Wszystkich Świętych. Można wówczas ziarenka z dyni rozdać uczestnikom balu i wytłumaczyć, dlaczego chcemy być siewcami UPRZEJMOŚCI
w swoim środowisku. W trakcie zabawy każdy z uczestników odnajduje
numerek w „dekalogu uprzejmości” przygotowanym na plakatach i stara
się go szczególnie przestrzegać w codzienności. Bal może w całości być
poświęcony ćwiczeniu się w tym owocu Ducha Świętego. Losowanie
pestek uprzejmości można również dopasować do warunków szkolnych, np. z okazji święta szkoły. Bal musi być przeniknięty darem Ducha
Świętego, jakim jest UPRZEJMOŚĆ:
A. Serdeczne zaproszenie gości z parafii i ze szkoły.
B. Rozpoczęcie balu polonezem ‒ wcześniej należy nauczyć się jego kroków.
C. Podziękowania gościom, organizatorom i wszystkim osobom, które
pomagały w przygotowaniach tego wydarzenia.
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