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TEMAT: CZCIMY ŚWIETYCH I PAMIĘTAMY O ZMARŁYCH 

 

Cel dydaktyczny: ukazanie dziecku, że modlitwa pomaga zmarłym dostąpić szczęścia wiecznego. 

Cel wychowawczy: wzbudzenie pragnienia modlitwy za zmarłych. 

 

Nr TREŚĆ METODY POMOCE 

1. Modlitwa:   

2. Sprawdzenie: 

- Obecności  

- Zeszytów 

- Podręczników 

- Wiadomości z ostatniej katechezy 

  

 

3. Zainteresowanie tematem: 

Pokazuję ilustracje grobów. 

Co znajduje się na tych ilustracjach? 

Kto już był na cmentarzu i z kim? 

Kogo widzieliście na cmentarzu? 

Jak zachowywali się ludzie na cmentarzu? (cicho, płakali, modlili się...) 

Jak zachowujemy się na cmentarzu? 

Co robimy na cmentarzu? (modlimy się) 

Dlaczego modlimy się za zmarłych? 

 

Kto mi powie co jest 1 listopada? (Wszystkich Świętych) 

A dzień później? (Dzień Zmarłych) 

A czy wiecie jaka jest różnica miedzy jednym a drugim dniem? (nie) 

Zatem posłuchajcie pewnego zdarzenia: 

Pokaz i 

pogadanka  

Plakaty z 

cmentarza  

4. Wymiar egzystencjalny: 

(nag. 24) 

-Babciu, babciu, czy jutro jest dzień Zmarłych i pójdziemy na cmentarz? – 

zawołała od progu domu Kasia. Bo wiesz, dzisiaj w przedszkolu robiliśmy 

takie śliczne chorągiewki i chciałam zanieść dziadziusiowi. 

-Oczywiście, że pójdziemy na cmentarz – odpowiedziała babcia – ale tak 

naprawdę to jutro nie obchodzimy żadnego Dnia Zmarłych, tylko Dzień 

Wszystkich Świętych. 

-A to nie to samo? – zdziwiła się dziewczynka. 

-Ależ nie. Uroczystość Wszystkich Świętych, to dzień tych, którzy są już 

w niebie i cieszą się oglądaniem Pana Boga twarzą w twarz. Dlatego tak 

naprawdę dzień 1 listopada jest dniem radosnym. 

-A ten drugi dzień – wtrąciła Kasia. 

-W ten drugi dzień, w Dzień Zaduszny modlimy się za wszystkich 

zmarłych. Za tych, którzy pogubili się na drodze do Pana Boga. 

-Babciu jak to jest, że tylko niektórzy ludzie zostają świętymi? – dziwiła 

się dziewczynka. 

Babcia zastanowiła się przez chwilę po czym odpowiedziała: 

-Widzisz nie do końca jest tak jak mówisz. Święci to nie tylko ci, których 

czcimy każdego dnia, których obrazy mamy w domach i w kościele. Ludzi 

świętych jest bardzo dużo. Należą do ich grona nie tylko ci, którzy zostali 

wyniesieni na ołtarze, ale też wielu ludzi, których niedawno mijaliśmy nas 

ulicy. Prości zwyczajni ludzie, którzy dzień po dniu służyli Panu Bogu i 

bliźniemu. 

-I oni nie zrobili nigdy nic złego – zapytała dziewczynka. 

-Niekoniecznie. Każdy popełnia jakieś błędy. Im też na pewno przytrafiały 

się jakieś potknięcia, ale święty to nie ten który nigdy nie upada, ale ten 

który się zawsze podnosi z upadku. 

-To ja też mogę zostać świętą? – zdziwiła się Kasia? 

Słuchowisko  
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-Oczywiście – uśmiechnęła się babcia. 

-A ty, mamusia i tatuś też? – pytała dalej. 

-Po to właśnie żyjemy Kasiu – odpowiedziała babcia głaszcząc wnuczkę 

po głowie. 

 

O czym mówi opowiadanie? 

Jaka jest różnica miedzy dniem Wszystkich świętych a Dniem Zmarłych? 

Kto to jest święty? 

 

 

 

 

Pogadanka   

5. Wymiar eklezjalny:  

Kto z was jest ochrzczony?  

Każdy z was podczas chrztu otrzymał białą chustkę. Wasza dusza czyli 

wasze małe serduszko było takie czyste po chrzcie św. jak ta biała chustka. 

(Kładę chustkę na podłodze ). 

Niestety zdarza się, że w naszym życiu czynimy źle, grzeszymy np. nie 

słuchamy mamy i taty. I wtedy to nasze serduszko, nasza biała chusta 

zostaje zabrudzona. (przyklejam czarna plamę). 

Czym możemy zasmucać jeszcze Pana Boga? (Po każdej odpowiedzi 

dzieci proszę, aby przykleili ciemną naklejkę na chustkę.)  

Zobaczcie jak poprzez te uczynki brudzimy nasze serduszko. Gdy 

dorastamy niejednokrotnie to serduszko coraz bardziej się zabrudza. 

Wyobraźcie sobie, że ktoś nagle umiera z takim brudnym serduszkiem. Co 

się wtedy dzieje? (Chustkę na znak, że dusza idzie do nieba podnoszę z 

podłogi i unoszę do góry).Taka dusza idzie do nieba, aby spotkać się z 

kochającym Panem Bogiem, który czeka na nią. Jednak to serduszko jest 

takie brudne, że nie może pokazać się przed Panem Bogiem w takim 

stanie. Aby jak najszybciej spotkać się z Panem Bogiem musi to serduszko 

się oczyścić z tego brudu, zła, grzechów. Taka dusza jednak nie może 

sama oczyścić się z tego brudu, ale mogą jej w tym pomóc ludzie, którzy 

żyją na ziemi, także takie dzieci jak wy.  

Kto mi powie w jaki sposób można pomóc takiej duszy? (modlitwa) 

Dlatego jeśli będziecie modlić się za bliskich zmarłych to oni na pewno 

pójdą do nieba na spotkanie z Panem Bogiem. 

 

Zmarli nie potrzebują już pieniędzy, ani nie zepsuje im się rower, więc nie 

pomożemy im go naprawić, ale stają oni po śmierci przed sądem Bożym i 

otrzymują karę lub nagrodę za swoje życie. Kiedy ktoś umarł i nie był 

blisko pana Boga to będzie od niego uciekał i nie będzie go nigdy widział, 

lecz jeśli przeprosił za swoje grzechy to Będzie widział Pana Boga, nie 

zawsze od razu, gdyż musi jeszcze naprawić zło, za które przeprosił Pana 

Boga, ale nie naprawił szkód wyrządzonych swym złym postępowaniem. 

Możemy im pomóc to zło naprawić przez nasza modlitwę. I czynimy to 

cały rok, ale szczególnie w Listopadzie. Listopadzie ten sposób my mamy 

pamiętać o zmarłych. 

Pogadanka i 

pokaz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykład  

Biała chusta, 

czarne 

naklejki. 

6. Wymiar liturgiczny: 

Teraz wstańmy i pomódlmy się za zmarłych. Na początku naszej modlitwy 

zapalę znicz, który oznacza pamięć o bliskich zmarłych oraz uświadamia 

nam, że oni nadal żyją i czekają na naszą modlitwę w ich intencji. 

(Zapalam znicz i dalej kontynuuję).  

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.  

Panie Boże Ty posłałeś na świat Swojego Syna, by zwyciężył śmierć. 

Przez Jego śmierć i Zmartwychwstanie dałeś człowiekowi życie Wieczne. 

Pragniemy teraz polecać Tobie naszych bliskich zmarłych. Przyjmij ich do 

grona świętych, którzy oglądają Twoje oblicze.  

Prosimy Cię za dusze: Ja chciałbym pomodlić się za zmarłego ojca 

chrzestnego? A wy za kogo chcecie się pomodlić? 

Modlitwa  Znicz  
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Ojcze nasz.... 

Wieczne odpoczywanie... 
Módlmy się: Wszechmogący Boże wysłuchaj nasze modlitwy, które 

zanosimy z wiarą w Twojego Syna zmartwychwstałego umocnij naszą 

nadzieję, że razem z Twoimi sługami, którzy wiernie Ci służyli tu na 

ziemi, lecz przez śmierć zmienili swoje życie, wszyscy 

zmartwychwstaniemy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  

7. Wymiar biblijny:  

Pan z Wami  

I z duchem twoim 

Słowa Ewangelii wg św. Jana 

Jn 11:25-26 

25. Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we 

Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. 

26. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.  

Oto słowo Pańskie 

Chwała Tobie Chryste 

 

Co obiecuje Pan Jezus? 

Odczyt  Pismo św. 

8. Podsumowanie: 

Jak zachowujemy się na cmentarzu? 

Jaka jest różnica miedzy dniem Wszystkich Świętych a Dniem Zmarłych? 

W jaki sposób możemy pomóc zmarłym, aby dostali się do nieba? 

Pogadanka   

9. Zadanie domowe: Proszę pokolorować obrazek i przykleić pod spodem 

rozsypankę. 

 

ŚWIĘCI TO MIESZKAŃCY NIEBA, KTÓRZY PRZEBYWAJĄ Z 

PANEM BOGIEM NA ZAWSZE. 

  

10. Modlitwa końcowa:    

 

 

 

to zawsze. mieszkańcy którzy  Panem  

nieba, przebywają z Bogiem na 

Święci     

 


