V zasada KSM - „Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości
społecznej”
1. Cele spotkania:
❖ zapoznanie się z 5 zasadą Dekalogu KSMu
❖ interpretacja w/w zasady
2. Słowa klucze:
Praca, szacunek, sprawiedliwość
3. Uwagi metodyczne:
❖ Pomoce dydaktyczne :
• 3 słowniki języka polskiego lub dostęp do Internetu na trzech urządzeniach mobilnych,
• cytaty z Pisma Świętego:
- Jezus jest jedynym „Sprawiedliwym". (Dz 3,14; 7,52)
- Jego cierpienie i zmartwychwstanie przyprowadzają „niesprawiedliwych" do Boga (1 P 3,18; Rz 4,25).
- Kto nie chce pracować, niechaj też nie je. (Tes 3, 10)
- Kto kradnie, nich kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego
udzielać potrzebującemu. (Ef 4, 28)
- Zresztą, jeśliśmy cenili i szanowali ojców naszych według ciała, mimo że nas karcili, czyż nie bardziej winniśmy
posłuszeństwo Ojcu dusz, a żyć będziemy? (Hbr 12,9)
- Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Jahwe, Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło
na ziemi, którą ci daje Jahwe, Bóg twój. (Pwt 5,16)
❖ Metody:
Praca w grupach, dyskusja, burza mózgów
❖ Literatura i środki audiowizualne:
• podręcznik KSM
• Pismo Święte
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4. Plan spotkania:
• Wstęp – czas ok. 15 minut
❖ Wspólna modlitwa
❖ Przedstawienie celu i przebiegu spotkania oraz poruszanych tematów
❖ Przypomnienie Dekalogu i skupienie się na 5 zasadzie
• Rozwinięcie – czas ok. 70 minut
❖ Analiza cytatów
❖ Praca w grupach
❖ Krzyżówka
• Zakończenie – czas ok. 10 minut
❖ Modlitwa
❖ Błogosławieństwo

5. Przebieg spotkania:
➢ Wstęp
1. Rozpoczęcie spotkania od wspólnej modlitwy.
2. Przedstawienie przebiegu spotkania.
3. Zapoznanie uczestników z celami spotkania.
4. Pogadanka o przeprowadzonych lub planowanych akcjach w określonym oddziale, kole.
➢ Rozwinięcie
1. Burza mózgów
Odczytanie pojedynczo 6 powyższych fragmentów Pisma Świętego dotyczących pracy, szacunku i
sprawiedliwości. Po każdym przeczytanym fragmencie prosimy uczestników spotkania o ich
interpretację – z czym się im kojarzą i jak je rozumieją.
2. Praca w grupach
Podział KSM-owiczów na 3 grupy (liczebność grup może się różnić w zależności od ilości uczestników).
Uczestnicy odszukują w słownikach definicje następujących haseł: sprawiedliwość, praca i szacunek.
Każda grupa otrzymuje arkusz papieru, markery, kredki, długopisy i ma za zadanie omówić jedną
losowo wybraną część z treści 5 zasady Dekalogu KSM:
- „Pracuj chętnie”
- „Cudzą pracę szanuj”
- „Dąż do sprawiedliwości społecznej”
Na wykonanie tego zadania uczestnicy mają ok. 25 minut. Ich interpretacja może mieć charakter
historyjki obrazkowej, schematu, planu itp. Kreatywność to podstawa.
Po upływie czasu pierwsza grupa przedstawia swoją pracę, następnie prowadzimy dyskusję na jej
temat. Jeżeli według prowadzącego temat nie został wyczerpany to uzupełnia on informację.
Postępujemy analogicznie z pozostałymi grupami
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3. Krzyżówka
Rozwiązanie krzyżówki mającej ścisły związek z 5 zasadą Dekalogu oraz z Katolickim
Stowarzyszeniem Młodzieży. (załącznik nr. 1)
4. Czym dla mnie jest szacunek, praca i sprawiedliwość? – dyskusja
➢ Zakończenie
❖ Modlitwa np. Modlitwa KSM
❖ Błogosławieństwo
6. Materiały pomocnicze:
Krzyżówka

7. Uwagi:
Rozwinięcie może przedłużyć się w zależności od pracy w grupach oraz aktywności uczestników
w dyskusji
8. Zaplecze techniczne:
Markery (różne kolory), kredki, brystole, długopisy i notatniki dla uczestników (jeżeli budżet nam na to
pozwala), Pismo Święte, 3 słowniki języka polskiego, krzyżówki przygotowane dla każdego uczestnika
(ilość kopii zależy od liczebności grupy)

KSM Szczawa
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Załącznik nr. 1
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