
 

1.,,Aureola, aureola” – naucz się śpiewać piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=zEyUtF_ihVg 

Każdy tatuś i… mamusia 

chce ś w i ę t e g o mieć dzidziusia! 

Chcą, by dziecko było święte! 

Z aureolą! Nieprzeciętne! 

 

Ref. 

Au-re-o-la! Aure-o-la! 

marzy nam się od przedszkola! 

Aure-e-o-o-la! A-aure-e-oo-oo-la! 

 

2. 

Kto jest świętym i dlaczego? 

Co w człowieku jest świętego? 

Czy rodziców też słuchali 

święci, kiedy byli mali? 

 

3. 

Warto by mieć nimb nad głową 

(Takie… kółko! Daję słowo!), 

by… w przedszkolu i po… szkole 

czuć ś w i ę t o ś c i aureolę! 

 

4. 

Ja się staram! Ty się starasz! 

Świętym nie jest się od… zaraz! 

Żyć tak, by mieć nimb nad głową 

– to mnie kręci! Daję słowo! 

Wyjaśnijcie dziecku/pokażcie na obrazku co to jest ,,nimb”  

«aureola wokół głowy świętego lub istoty boskiej przedstawianej na obrazie lub w 

rzeźbie» 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zEyUtF_ihVg


Porozmawiajcie z dzieckiem nt: 

Kto może zostać świętym? 

Co trzeba robić żeby zostać świętym? 

Zapytajcie  dziecko czy potrafi wymienić jakiegoś świętego? Niech dziecko powie co wie 

nt wymienionego świętego lub rodzic może opowiedzieć co robił dany święty? 

 

2.Obejrzyj film o świętym Janie Pawle II” 

https://www.youtube.com/watch?v=3Mpjh3o2P_A 

3.Wysłuchanie wiersza ,,Na cmentarzu” 

Rozmowa w oparciu o treść wiersza oraz ilustrację nt: 

 W jaki sposób obchodzimy w Polsce Dzień Wszystkich Świętych? 

 Kogo w ten dzień wspominamy? 

 Jak zachowujemy się na cmentarzu? 

 Dlaczego zapalamy na grobach znicze? 

Nad cmentarzem unosi się mgła, 

śpią tam nasi zmarli bliscy. 

Wszystkich Świętych to taki dzień, 

w którym znicz zapalimy wszystkim. 

Tego dnia wielki tu ruch, 

morze kwiatów na grobach składamy. 

Choć odeszli i nie ma ich już - 

my o bliskich wciąż pamiętamy. 

Wspominamy ich w ciepłych rozmowach, 

czasem we śnie widzimy ich twarze 

Dziś pozostały nam fotografie, 

pamięć,  kwiaty na grobie 

 oraz modlitwa. 

Poświęćmy im teraz chociaż chwilę. 



 

 

 

 

 

 



2. Słuchanie opowiadania ,,Lisia i jej niebo”  

 

 

Działo się to nie tak dawno w leśnej, zielonej krainie, a może raczej wielkie j 

dolinie, gdzie trawa i krzaczki pokrywały wielkie tereny. Góry wyrastały z ziemi i 

pięły się wysoko, aż do słońca. Właśnie tam mieszkała lisia rodzina : Lis – tata, 

Lisica – mama i mała Lisia, która chodziła do leśnego przedszkola. W tym 

przedszkolu bawiły się też inne zwierzaki, śpiewały, rysowały, cudownie spędzały 

każdą minutę. 

 

 

Pewnego dnia mama Lisica bardzo zachorowała i karetka bociana zabrała ją do 

szpitala. Gdy tylko Lisia wróciła do domu, zdziwiła się i zasmuciła, bo przecież 

mamy nie było. Nie wiedziała co się stało, nie słuchała tłumaczeń taty, bardzo 

chciała zobaczyć mamę. Tata Lis szybko przytulił małą i wytłumaczył jej co zaszło. 

Mama bardzo źle się poczuła i musiała jechać do pana doktora Kota, a w leśnym 

szpitalu na pewno się nią dobrze zaopiekują. 

 

 

Lisia po długich przekonywaniach, że mama będzie tam bezpieczna, że jest za mała 

na odwiedziny w szpitalu i że musi jeszcze poczekać, w końcu dała za wygraną i 

uwierzyła w słowa taty, choć to nie było łatwe. Łzy ciągle ciekły po policzkach, bo  

nic nie było w stanie zastąpić obecności mamy.  

 

 

I tak mijały dni i tygodnie, a stan mamy Lisicy się nie poprawiał… Lisia każdego 

dnia płakała , gdy budziła się rano i gdy zasypiała… Brakowało jej przytulania, 

uśmiechu i buziaków mamy.  

 

 

Pewnego słonecznego dnia tata Lis wrócił bardzo smutny do domu, a gdy tylko 

zobaczył Lisię, mocno ją przytulił. Powiedział, że mama bardzo ją kocha, ale 

musiała udać się w daleką podróż do liskowego nieba, gdzie pewnie teraz lata z 

aniołkami. Lisia nie bardzo rozumiała, co  tata chciał jej powiedzieć, przecież była 



pewna, że mama do niej wróci… Nie rozumiała, że mama już jej więcej nie przytuli, 

nie chciała tego zrozumieć, chciała tylko bardzo zobaczyć mamę Lisicę.  

 

 

Tata jeszcze raz mocno przytulił swą córeczkę i powiedział, że wszystko będzie 

dobrze, a mama zawsze będzie z Lisią w jej małym serduszku. Kiedy tylko za nią 

zatęskni, musi spojrzeć w niebo, bo mama z góry patrzy na nich. Lisia mu nie 

wierzyła, nie chciała dopuścić do siebie myśli, że mamy już nie będzie.  

Lecz przez łzy popatrzyła do góry i właśnie w tej chwili słońce jakby się do niej 

uśmiechnęło. Bardzo zaskoczona, ale i ciekawa, zapytała:  Czy to mama się do nas 

uśmiecha? 

 

 

Tak, kochanie – powiedział tata. – To mama się do nas uśmiecha. I zawsze z góry 

będzie na nas patrzyła. 

 

 

Lisia szeroko się uśmiechnęła, łzy radości spływały jej po policzkach. Zrozumiała, 

że mamy nie będzie już w domu, ale ma ją w swym serduszku i w niebie, na które 

może patrzeć codziennie i z każdego miejsca na świecie. Mama tam zawsze będzie.  

 

 

Lisia mocno jeszcze tuliła się do taty, razem patrzyli na zachodzące słońce, a po zmierzchu 

wrócili do swojej norki w leśnej dolinie. Rano gdy tylko otworzyła oczy, szybko wybiegła na 

zewnątrz, by przywiać się z mamą i przesłać jej słodkiego buziaka. Nie było dnia ani godziny 

by mała lisiczka nie patrzyła w niebo, wyglądając mamy. Zrozumiała, że mimo iż jej nie 

widzi, czuje jej obecność, bo przecież mama ciągle patrzy na nią z góry. Jej małe serduszko 

przepełniała wielka miłość  do mamy i do taty, który stał się jej najlepszym przyjacielem. 

Każdą wolną chwilę spędzali razem, na zabawach, na czytaniu opowiadań mamy czy na 

oglądaniu zdjęć. Mama, mimo iż była daleko w niebie, była też blisko Lisi - w jej serduszku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zapytajcie dzieci, co możemy zrobić, aby poczuć się lepie, kiedy umiera ktoś bliski lub 

zwierzątko? 

Pomóżcie dzieciom określić różne sposoby, co można zrobić, aby poczuć się lepiej, gdy 

utracimy bliską nam osobę/ zwierzątko? 

 

 Płacz-możesz poczuć się lepiej, kiedy trochę popłaczesz 

 Rozmowa z kimś bliskim(rodzicem, babcia, dziadkiem) 

 Przywołanie dobrych wspomnień związanych z osobą/zwierzątkiem która/e 

odeszła 

Śmierć to temat bardzo trudny. Trudny zarówno dla dzieci, jak i dla nas, dorosłych. Zwykle 

staramy się nie myśleć o umieraniu, a wszystkie myśli związane ze schyłkiem życia jak najdalej od 

siebie odsuwać. Nie jesteśmy jednak w stanie zabezpieczyć dzieci przed zetknięciem się, prędzej czy 

później, z umieraniem. Śmierć ukochanego zwierzaka –  kota, rybki czy chomika. Śmierć bliskiej 

osoby. Jak zatem rozmawiać z dzieckiem o śmierci? 

1. Mów prawdę. Naszym celem, jako dorosłych, jest zbudowanie i utrzymanie relacji z dzieckiem. 

Jeśli dzieci oszukujemy, w łatwy sposób tracą one zaufanie do bliskich im osób. Domyślam się, że 

pokusa powiedzenia dziecku, że zmarła osoba wyjechała w podróż lub wyprowadziła się do innego 

miasta jest duża, jednak w żaden sposób nie sprzyja rozwojowi dziecka. Dzieci zasługują na to, by 

udzielać im odpowiedzi z szacunkiem i uczciwie. 

2. Formułuj proste wyjaśnienia i podawaj fakty. Mów w prostych i rzeczowych słowach, 

dostosowanych do wieku dziecka. Dzieci często zadowala prosta informacja czy odpowiedź. Jeśli 

dziecko będzie miało potrzebę dowiedzenia się więcej – na pewno Cię o to zapyta. 

4. Wytłumacz dziecku co to znaczy śmierć. Powiedz, że śmierć oznacza, że ciało przestaje działać. 

Zwykle ludzie i zwierzęta umierają, gdy są bardzo starzy, bardzo, bardzo chorzy lub gdy ich ciało 

jest tak mocno poranione, że lekarze nie potrafią przywrócić go do działania.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


