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KONSPEKT KATECHETYCZNY „SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYMI”

1.

Cele katechetyczne:

– pogłębienie wiedzy na temat uroczystości Wszystkich Świętych;
– zachęcenie do modlitwy za zmarłych

2.

Słowa klucze:

Święty, Wszystkich Świętych,

3.

Uwagi metodyczne:

a. pomoce dydaktyczne:
zdjęcia: koszyczka wielkanocnego, szopki, procesji Bożego Ciała, Baranka
Wielkanocnego, znicza, grobu, cmentarza, ludzi modlących się nad
grobem;

b.

metody:

pogadanka, tekst z lukami, quiz, burza mózgów;

c.

literatura i środki audiowizualne:

– Święty uśmiechnięty (Arka Noego).

4.

Plan katechezy:

A. Wstęp – ok. 10 min.
Modlitwa.
Piosenka Święty Uśmiechnięty
Pogadanka Coś o świętym
B. Rozwinięcie – ok. 25 min.
Ćwiczenie Zdjęcia
Mini wykład o Wszystkich Świętych
Ćwiczenie Uzupełnij luki.
Pogadanka W moim domu
C. Zakończenie – ok. 10 min.
Quiz sprawdzający wiadomości.

5.

Przebieg katechezy:

A. Wstęp
Katechezę rozpoczynamy znakiem krzyża i modlitwą „ Wieczne odpoczywanie”.
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Następnie włączamy piosenkę „Święty uśmiechnięty” (materiały pomocnicze A). Po
skończonej piosence przypominamy sobie informacje dotyczące świętego:
- Kim jest osoba święta?
- Kto może zostać świętym?
- Czy znacie jakichś świętych?
- Jaka uroczystość przypomina nam o świętych?

B.

Rozwinięcie

Tę część katechezy rozpoczynamy od przypięcia do tablicy zdjęć z różnych świąt oraz
uroczystości, pośród nich znajduje się kilka zdjęć dotyczących Wszystkich Świętych.
Prosimy ale wybrane dzieci podeszły do tablicy i ściągnęły zdjęcia które nie pasują do
uroczystości 1 listopada. Omawiamy zdjęcia które pozostały na tablicy.
Następnie nauczyciel robi mały wykład. Dzieci dowiadują się że, Uroczystość
Wszystkich Świętych jest świętem ku czci wszystkich zmarłych i męczenników będących
w niebie. Tego dnia zazwyczaj odwiedzamy groby naszych bliskich, zapalamy znicz jako
symbol pamięci o zmarłych. Jest to święto obowiązkowe. 2 listopada jest zaś dniem
pamięci i modlitwy za wszystkich zmarłych którzy wierzyli Chrystusa i przebywają w
czyśćcu. Osoby te bardzo potrzebują naszej modlitwy.
Dzieci uzupełniają tekst, wstawiając odpowiednie wyrazy: znicze, zadumie,
cmentarz, dusze, groby, listopada w oparciu o ilustracje i doświadczenia dzieci.

Dzień Wszystkich Świętych obchodzony jest 1 ……………….
Tradycyjnie odwiedzamy wtedy …………… i groby naszych
bliskich zmarłych. Na …………….. zanosimy wieńce i kwiaty,
zapalamy …………….. Drugi listopada nazywany jest Dniem
Zadusznym, ponieważ modlimy się za ………..…….. wszystkich
zmarłych. Spędzamy ten dzień na cmentarzach i w kościołach w
………………. i skupieniu, bo tęsknimy za osobami, które
odeszły.
Po zakończonym ćwiczeniu prosimy dzieci aby opowiedziały jak w ich rodzinach
obchodzi się to święto.

C.

Zakończenie

Podsumowaniem katechezy będzie quiz sprawdzający poznane wiadomości na lekcji
(materiały pomocnicze B.).
Zachęcamy dzieci do modlitwy za zmarłych z ich rodzin oraz odwiedzenie grobów przy
najbliższej okazji.

6.

Materiały pomocnicze:

A. Piosenka Święty Uśmiechnięty
Taki duży, taki mały, może świętym być,
taki gruby, taki chudy, może świętym być,
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taki ja i taki ty może świętym być,
taki ja i taki ty może świętym być.
Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda.
Kocha bliźniego, jak siebie samego. / x2
Taki duży, taki mały, może świętym być...
Kto się nawróci, ten się nie smuci,
każdy święty chodzi uśmiechnięty.
Tylko nawrócona jest zadowolona,
każda święta chodzi uśmiechnięta.
Taki duży, taki mały, może świętym być...
Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje,
bo święta załoga kocha tylko Boga. / x2
Taki duży, taki mały, może świętym być...
Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć?
Są między nami w szkole i w pracy. / x2

3

B. Quiz
1.W jakie dzień obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych?
a) 1 listopad
b) 2 listopad
c) 11 listopad
2. Ku czyjej czci obchodzimy Wszystkich Świętych?
a) zmarłych w czyśćcu cierpiących
b) zmarłych mieszkających w niebie
c) zmarłych księży
3.Co w tym dniu robimy?
a) idziemy z koszyczkiem do kościoła
b) odwiedzamy cmentarze i groby zmarłych
c) przebieramy się i straszymy innych
4.Czego symbolem jest znicz?
a) pamięci o zmarłych
b) Narodzenia Pana Jezusa
c) Zesłania Duch Świętego
5. Czy dzień 1 listopada jest świętem obowiązkowym>
a) TAK
b) NIE.
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