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GRA SYNODALNA 
DLA DZIECI
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Objaśnienie logo synodu

Logotyp przedstawia drzewo sięgające nieba – znak życia i  nadziei. Nawiązuje też 
do krzyża Chrystusa. 

Powyżej góruje koło symbolizujące Eucharystię, która świeci jak słońce. 

Poziome gałęzie rozchylają się jak dłonie lub skrzydła Ducha Świętego.

Ludzie, którzy są w ruchu, nawiązują bezpośrednio do etymologii słowa „synod”, które 
oznacza „idąc razem”. Piętnaście osób to całe człowieczeństwo w jego różnych sytua- 
cjach: są tu osoby młode, starsze, mężczyźni, kobiety, młodzież, dzieci, świeccy, ducho-
wieństwo, zakonnicy, rodzice, pary, samotni, zdrowi i  osoby z  niepełnosprawnością. 
Idące na czele pochodu dzieci obrazują słowa Jezusa z Ewangelii: „Dziękuję Ci, Ojcze, 
Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i uczonymi, a objawiłeś je ma-
luczkim” (Mt 11, 25).
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Wysłuchaj głosów dzieci,  
co myślą i czują, uczestnicząc w procesie 

synodalnym naszego Kościoła

PRZEBIEG SESJI 

Gra, którą masz w tym przewodniku, jest źródłem pomocy dzieciom w wyrażaniu ich 
doświadczenia w Kościele. Pamiętajmy, że celem jest zebranie tego, jak widzą Kościół 
i jakie wyrażają propozycje, które są niezbędne do zmiany i poprawy. Pytania są orien-
tacyjne i na pewno możesz pomyśleć o innych, które mogą pomóc w rozmowie z nimi. 
Są podzielone na 5 bloków (słuchaj, świętuj, uczestnicz, rozmawiaj, rozeznaj).

Wszyscy chłopcy i dziewczynki muszą odpowiedzieć na co najmniej dwa pytania z każ-
dego bloku. Pamiętaj, by nie pominąć żadnego dziecka. Kiedy to zrobią, otrzymają frag-
ment układanki. Muszą zdobyć 5 sztuk odpowiadających pięciu blokom. Razem muszą 
dopasować wszystkie części układanki. Rozwiązaniem jest logo synodu. 

Na koniec gry możecie porozmawiać, jakie znaczenie ma synod, i wspólnie spróbować 
„rozszyfrować” logo (opis znajdziesz na str. 2). Możesz poprosić ich, by narysowali sie-
bie z idącą grupą ludzi (Kościołem) w miejscu, które chcą zająć. 

JEŚLI POD KONIEC GRY POZOSTANĄ POLA BEZ ODPOWIEDZI, MOŻEMY:

• spontanicznie o nich porozmawiać tuż przed zakończeniem lub podczas rysowania

• zagrać w grę „tam i z powrotem” – kiedy osiągną pole 52, grają dalej, aż osiągną 1, 
robiąc odwrotną ścieżkę.

PAMIĘTAJ…

Dzieci potraktują to jako zabawę i będą chciały po prostu wygrać, ale my (katecheci, 
nauczyciele, animatorzy) musimy pamiętać, że chcemy dowiedzieć się, jak widzą Ko-
ściół i  jakie aspekty ich zdaniem powinny być poddane zmianie. Dlatego ważne jest, 
aby odpowiedzieć na WSZYSTKIE bloki oznaczone kolorami.
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różowy – SŁUCHANIE

pomarańczowy – 
ŚWIĘTOWANIE WIARY 

I ŻYCIA

zielony – UCZESTNICTWO

niebieski – DIALOG

żółty – ROZEZNANIE 
I DECYZJA

Idź na pole z następnym 
mostem

Idź na pole z następnym 
kotem

Rzuć kostką ponownie



Na tych kartkach możesz notować to, co w czasie gry mówią dzieci. Słuchaj też tego, 
co mówią podczas całego spotkania i kiedy rysują. Być może niektóre dzieci potrzebu-
ją czasu, żeby przemyśleć to, o czym rozmawialiście.

Wnioski zapisz w arkuszu w programie Word i wyślij na adres: synod@archpoznan.pl.

Notatnik i arkusz podsumowujący spotkanie
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różowy – SŁUCHANIE
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pomarańczowy – ŚWIĘTOWANIE WIARY I ŻYCIA



zielony – UCZESTNICTWO
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niebieski – DIALOG



żółty – ROZEZNANIE I DECYZJA
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