Zbiór pomysłów na zajęcia religijne dla zuchów i zuchenek
Jeżeli masz inne ciekawe i wypróbowane pomysły podziel się nimi! Zbiór może się powiększać ;)
Zebrała pwd. Pola Walkiewicz

l.p. metoda
1
wolontariat

przykład
Szlachetna Paczka

opis
Skompletowanie całą gromadą paczki dla jednej lub kilku
rodzin w ramach akcji Szlachetna Paczka- angażujemy
rodziców w zbiórkę pieniędzy lub potrzebnych rzeczy,
zuchenki pakują całość, robią kartki świąteczne itp. podczas
zbiórki. Dodatkowo poznajemy postać ks. Jacka i ideę całej
akcji lub różnych organizacji charytatywnych

2

Ciekawa postać

Spotkanie z
misjonarzami

Można zaprosić misjonarzy na zbiórkę lub wybrać się na
spotkanie z nimi- wiele takich spotkań jest w parafiach lub
szkołach. Pokazują jak można modlić się w inny sposób niż
ten który znamy (np. w Afryce poprzez taniec i radosny
śpiew) oraz poznać inne kultury, ich problemy, zalety etc.
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rekolekcje

Duszochwaty

Jest też wersja zuchowa tych rekolekcji- wszystko da się
dogadać z ks. Robertem Mogiełką lub s. Franciszką. Zajęcia
najlepsze na dłuższy wyjazd, obejmują wieczorne
ognisko/kominek dla kadry, grę i mszę następnego dnia
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Cykl zuchowy

Dla kadr również
rekolekcje
internetowe o.
Szustaka
Cykl o
świętym/świętej
O przypowieściach

Wprowadzenie postaci ciekawego świętego/świętej np. św.
Franciszka, św. Kingi. Poznajemy jego/ jej życiorys; łączenie
historii z elementami religijnymi, np. na podstawie życiorysu
św. Jadwigi. Postaci historyczne umożliwiają dodanie do
cyklu również elementów życia w danej epoce- robienie
strojów, zabawy tematyczne, ciekawe majsterki itp., które
sprawiają że cykl jest bogatszy i nie przypomina katechezy
szkolnej
Możemy też na każdej zbiórce poznawać nową przypowieśćpostaciami obrzędowymi są postaci z przypowieści, na
zbiórce rozwiązujemy ich problemy

Uwagi/linki
Bardzo dobrze pasują tu czerwone
sprawności ;)
https://www.szlachetnapaczka.pl/paczkanews/module,article_new,action,get,id,22
008,t,6-dowodow-na-to-ze-paczka-dzialacalyrok.html?action=slider_dowody&place=
http://www.samarytanie.pl/
http://www.africa.solidarity.com.pl/index.
php?1=inc/historie/3/3
http://harcerki.eu/duszochwaty-2015/
https://www.youtube.com/user/Langusta
napalmie
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przedstawienie

jasełka

6

quiz

Powtórzenie
wiadomości o
wielkim poście
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Pismo Święte

Scenki, czytanie
fragmentów
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Współpraca z
parafią

Comiesięczne msze
gromadą, udział w
drogach krzyżowych
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11

Wspólna,
codzienna
modlitwa na
wyjazdach
Wspólna,
codzienna
modlitwa na
wyjazdach
Coś dla innych

12

Coś dla innych

10

Mogą być wplecione w cykl, wystawiane w szkole lub parafii.
Przy okazji uczymy zuchenki tradycji świątecznych, czym jest
Boże Narodzenie
Szybkie przypomnienie informacji poznanych na zbiórce lub
w szkole, dodatkowo motywuje punktowanie dobrych
odpowiedzi. Nie nudzi się, zwłaszcza jeśli dodamy element
ruchowy, np. odpowiedzieć może szóstka która jako
pierwsza cała wstanie, obiegnie swoje pole (np. kartkę,
totem) i usiądzie z powrotem
Wieczorem czytanie zuchom fragmentów Ewangalii w
ramach wspólnej modlitwy, robienie scenek na podstawie
przypowieści. Fajnie jest mieć ilustrowaną Biblię dla dzieci w
gromadzie 
Pokazujemy się na mszy co miesiąc w mundurkach, zuchenki
niosą dary, śpiewają psalm
Udział w procesji na Boże Ciało
Jeżeli zuchenki mogą same wybrać modlitwę lub podać jej
intencję bardziej się angażują, można je też uczyć piosenek
które będziemy razem śpiewać jako modlitwę
wieczorną/poranną
Wymyślanie własnych modlitw do posiłków szóstkami lub
gromadą

Wysyłanie kartek
świątecznych/listów
do osób samotnych,
dzieci z domu
dziecka etc.
cytaty

Może to być sam list lub list dołączony np. do Szlachetnej
Paczki. Najpierw znajdujemy miejsce do którego możemy
wysłać takie listy, piszemy je i ozdabiamy z zuchenkami i
wysyłamy. Można też utrzymywać całą gromadą stałą
korespondencję z konkretnymi osobami/osobą np. w domu
dziecka czy domu seniora
Można też po prostu rozdawać miłe cytaty/karteczki z jakiejś
okazji. Drukujemy karteczki z cytatami/miłym słowem, zuchy

Mam wypróbowany scenariusz jasełek,
zainteresowanych proszę o mejla
pwalk96@gmail.com ;)

Podawanie codziennie intencji do
modlitwy gromady może być zadaniem na
gwiazdkę

Wymaga dokładnego przygotowania i
skonsultowania np. z zarządem ośrodka do
którego chcemy pisać

http://www.kdm.org.pl/deoprofil/news412.php
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Coś dla innych

Cichy przyjaciel
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muzycznie

Śpiewanki i pląsy
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Praca nad sobą

Postanowienia
wielkopostne

Zielone- nie wymaga wiele przygotowań

Zebrała pwd. Pola Walkiewicz

je ozdabiają i rozdajemy wspólnie w szkole lub na ulicy/w
parku
Lub rysujemy kredą na chodniku pozdrowienia dla
przechodniów. Sprawdza się zwłaszcza na wyjazdach gdy
pod koniec możemy w ten sposób „pożegnać się” z miejscem
w którym mieszkaliśmy
Zadanie międzyzbiórkowe- zuchy mają za zadanie zrobić coś
miłego, pomocnego dla innej osoby tak, by nie zorientowała
się kto to zrobił, np. podrzucić miły liścik, w domu
pozmywać. Ważne, żeby po wykonaniu zadania omówić je,
czy udało się coś zrobić czy np. zuchy były zbyt nieśmiałe.
Można nauczyć zuchy pląsów i piosenek religijnych- są
weselsze i ciekawsze niż tradycyjne modlitwy, może bardziej
się zaangażują
Każdy zuch wybiera swoje postanowienie i rysuje/zapisuje je
żeby nie zapomnieć (karteczkę chowa w kieszeni mundurka),
pod koniec Wielkiego Postu możemy je wyjąć i zastanowić
się czy udało nam się je wykonać, lub podejmujemy jakieś
wyzwanie całą gromadą- np. zbieramy korki na konkretny cel

http://teksty.wywrota.pl/religijne_z_gesta
mi_/
http://piosenkireligijne.pl/dla-dzieci/

