
Temat: Co wiemy o papieżu polaku Świętym 
Janie Pawle II?                       

     

Przebieg zajęć:

1.Powitanie Szczęść Boże.
 Modlitwa Ojcze Nasz. 
 Znajdź na YouTube; „ Barka ulubiona pieśń Ojca Świętego” i 
posłuchaj jej.
Obejrzyj film na YouTube Święty Jan Paweł II „Aureola- od 
Stanisława do Karola” , oraz film „Skarby Jana Pawła II”.

2.Opowiadanie:
Karol Wojtyła urodził się  w 1920 roku w małym polskim 
miasteczku Wadowice,  niedaleko Krakowa. Rodzice na Chrzcie 
Świętym dali synkowi na imię Karol. Wadowice było rodzinnym 
miastem Karola. Jako mały chłopiec lubił grać w piłkę i jeździć na
rowerze, później na nartach i pływać kajakiem. W szkole chętnie 
się uczył i otrzymywał najlepsze stopnie. Początkowo interesował 
się teatrem i grał w nim główne role.  Po latach został księdzem 
( nosił czarną sutannę ). W 1978 został wybrany na Papieża i 
stanął na czele całego Kościoła  i ubrał białą sutannę. W zwyczaju 
jest przyjęcie nowego imienia . I tak Karol Wojtyła przyjął
po swoim poprzedniku Papieżu Janie Pawle I, przyjął imię Jan 
Paweł II. Dlatego, że myślał i pracował podobnie jak jego  
poprzednik

Kilka ciekawostek z życia papieża Jana Pawła II:
- był 264 papieżem w historii Kościoła,
- w jakim kolorze papież ma sutannę?



- odwiedził 132 kraje, w tym kilka razy Polskę,
-lubił podróżować, odwiedził wiele krajów, odbył 104   
pielgrzymki,
- lubił grać w piłkę,  stał na bramce, jeździć na nartach, pływać 
kajakiem, jeździć na rowerze, 
- jako pierwszy papież nosił zegarek,
-jako pierwszy papież czytał bez okularów,
- spędził 586 dni w podróży,
- lubił ciasteczka kremówki ( podobne do napoleonki),
- jego ulubiona pieśń to Barka, której wysłuchaliście,
- był papieżem bardzo długo, bo aż 27 lat,
-Jana Pawła II ogłoszono świętym, a na obrazach ma umieszczoną
nad głową aureolę.
- czy  możemy modlić się do świętego Jana Pawła II

3.Odpowiedz na pytania:
-Z jakiego kraju pochodzi papież?
-Jakie imię otrzymał na Chrzcie Św.?
-Kim chciał zostać Karol Wojtyła ?
-W jakim kolorze nosił sutannę będąc księdzem, biskupem, 
kardynałem i papieżem?
-W jakich kolorach była flaga papieska?
-Czy lubił podróżować?
-Czy papież odwiedzał Polskę?
-Czy możemy modlić się świętego Jana Pawła II?

4. Zadanie:narysuj flagę papieską

5. Modlitwa Ojcze Nasz.


