Bal Wszystkich Świętych

Cel główny:
1. Przyjęcie prawdy, że Pan Bóg kocha każdego człowieka i każdego
powołuje do świętości.
2. Poznanie prawdy, że aniołowie oraz wszyscy Święci wychwalają Pana Boga.
3. Dziecko czerpie radość z zabaw tanecznych
Cele operacyjne:
1.
2.
3.
4.

Podanie Kto to jest Święty?
Uzasadnienie dlaczego Święci są dla nas wzorem do naśladowania.
Integracja dzieci poprzez zabawę
Wskazanie na niebo jako miejsce, do którego Pan Bóg powołuje każdego z
nas.

Przebieg balu
1. Przywitanie dzieci.
2. Wyjaśnienie na czym polega Bal Wszystkich Świętych. Uświadomienie, że
jest taki dzień w kalendarzu, w którym wszyscy w szczególny sposób się
cieszymy się, że są Święci w niebie z Panem Bogiem, że są tam bardzo
szczęśliwi. Ten dzień to 1 listopada. Nazywamy ten dzień Uroczystością
Wszystkich Świętych. To Święto Wszystkich mieszkańców nieba.
3. Podkreślamy, że każdy z nas ma szansę zostać Świętym. Kto to jest Święty?
Święci to Przyjaciele Pana Jezusa. Przebywają blisko Niego. Są bardzo
szczęśliwi i radośni. To Ci , którzy kiedyś żyli na ziemi, bardzo kochali Pana
Boga i ludzi. Starali się Go naśladować w miłości i dobroci. My również
pragniemy iść do nieba, by razem z aniołami i świętymi chwalić Pana Boga.
Aniołowie, to nasi pomocnicy w drodze do nieba. Oni nam pomagają i
strzegą od złego.
W dniu Wszystkich Świętych wspominamy naszych Świętych patronów.
4. Zabawa Integracyjna
Czy jesteśmy gotowi do balu? Czy mamy przygotowane ręce, nogi i
bioderka?
Prosimy P. Dyrektor o otwarcie naszego balu.

5.
6.
7.
8.
9.

Tańce z pokazywaniem
Zagadki i konkursy o Świętych
Tańce w parach i indywidualne
Wybranie Królowych i Królów balu
Zakończenie balu, podziękowanie za wspólne tańce i zabawy.

ZAGADKI O ŚWIĘTYCH
1. Jaki to święty, co dobrym dzieciom rozdaje prezenty? ( Mikołaj)
2. Długie lata mieszkała w Krakowskim Klasztorze. Uczy nas jak czcić trzeba
Miłosierdzie Boże? ( S. Faustyna Kowalska)

3. Czcimy go szczególnie 14 lutego wzdychają zakochani do tego świętego?
( Św. Walenty)

4. Do którego Świętego modlą się kierowcy? ( Św. Krzysztofa)
5. Cieśla z zawodu, ojciec z powołania. On Maryję i Jezusa kochał
i ochraniał?( Św. Józef)

6. Śpiewakom i muzykom patronuje z góry. Podlegają jej pewnie i anielskie
chóry?( Św. Cecylia)
7. Kiedy był rybakiem łowił rybek w bród. Teraz z wielkim kluczem strzeże
nieba wrót? ( Św. Piotr)

8. Kto ze Świętych opiekuje się górnikami? ( Św. Barbara)
9. Który Święty pomaga ci odnaleźć zeszyt lub tornister gdy zginie?
( Św. Antonii)

10.Który Święty dba o zwierzęta ? ( Św. Franciszek)

11. Jak nazywają się pierwsi ludzie , których stworzył Bóg? ( Adam i Ewa)
12.Kto nad nami czuwa? ( Anioł Stróż)

13.Kto zbudował Arkę? ( Noe)
14.Kto jest w niebie najważniejszy ? ( Pan Bóg)

Scenariusz opracowała Małgorzata Kruczyk.

