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                             Przedszkole Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. bł. Bolesławy Lament                                                                                                                               

w Białymstoku, ul. Dobra 1 A 

Kochani! 

Jeszcze troszkę i  mam nadzieję, że się spotkamy w naszym przedszkolu.  

Życzę Wam udanego tygodnia i dużo zdrówka!  - p. Iza 

Grupa „Zajączki” 

Temat tygodnia „Zwierzęta duże i małe” – 18.05. – 22.05.2020r. 

 

Poniedziałek – 18.05.2020r. – „Jan Paweł II” 

1. „Karol, który został Papieżem” – słuchanie opowiadania czytanego przez rodzica. 

 

Opowieść ta zaczyna się dawno, dawno temu, kiedy na świecie nie było ani was, 

 ani waszych rodziców ani nawet babci ani dziadka.  

Ale słuchajcie uważnie, bo to nie jest bajka, tylko prawdziwa historia.  

W małym polskim mieście Wadowice, urodził się pewien wyjątkowy chłopiec.  

Miał na imię Karol, a nazywał się Wojtyła.  

Jego mama miała na imię Emilia a tata Karol.  

Karol był bardzo grzecznym oraz bardzo dobrym chłopcem i miał coś wyjątkowego:  

miał piękne serce w którym mieszkał Jego najlepszy Przyjaciel Pan Bóg.  

Karol bardzo często się modlił, czyli rozmawiał ze Swoim Najlepszym Przyjacielem  

Panem Bogiem, a wtedy jego serce stawało się jeszcze piękniejsze.  

Kiedy Karol Wojtyła był już duży to wszyscy myśleli, że zostanie sławnym aktorem  

albo że będzie pisał wiersze.  

Ale pewnego dnia, kiedy Karol się modlił usłyszał w swoim sercu cichy głos:  

-"Karolu, Karolu, pójdź za Mną."  

-Czy to woła mnie Pan Bóg?- zastanawiał się Karol  

i zaczął się jeszcze bardziej modlić  

a jego serce stawało się jeszcze piękniejsze.  

Modląc się Karol odkrył, że to zaprasza go  

Sam Pan Bóg i postanowił, że zostanie księdzem.  

I rzeczywiście, Karol Wojtyła został księdzem a po wielu, 

 wielu latach został wybrany na papieża czyli zastępcę pana Jezusa na Ziemi.  

Jako papież przyjął imię Jan Paweł II i podróżował po całym świecie,  

żeby mówić wszystkim ludziom, że Pan Bóg ich bardzo kocha.  

A po swojej śmierci został ogłoszony świętym.  

To znaczy, że jest teraz bardzo blisko swojego  

Najlepszego Przyjaciela Pana Boga w niebie, który przytula Go do Swego Serca. 

 

 

2. „Ciekawostki o Karolu Wojtyle” – zajęcia dydaktyczne. 
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Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku, a zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Był 

to człowiek niezwykły, niosący szczęście, zgodę i wiarę, która nigdy go nie opuszczała nawet w 

najtrudniejszych momentach życia.  

 

 Karol Wojtyła był pierwszym papieżem nie Włochem od 1522 roku i oczywiście pierwszym 

Polakiem sprawującym urząd Papieża. 

 Papież odwiedził aż 132 kraje świata, 900 miejscowości i w drodze łącznie spędził ponad 

półtorej roku. Znane jest również wyliczenie, że aż 2, 4 tys. Razy przemówił on do wiernych w 

tym czasie. 

 Jan Paweł II jako pierwszy odwiedził on meczet, synagogę i kościół luterański, był to 

niezwykły pontyfikat Papieża Polaka. 

 Papież był również niezwykle oryginalną osobą, nosił on na ręku zegarek i czytał bez 

okularów, uprawiał on również takie sporty jak jazda na nartach i spływ kajakiem, uwielbiał 

on także wspinaczkę górską. Był on aktywny fizycznie i uwielbiał sport. 

 Był to pierwszy Papież, który wziął udział w koncercie rockowym, który miał miejsce w 

Bolonii. Jan Paweł II łamał wszelkie stereotypy. 

 Papież niezwykle mocno kochał dzieci, zawsze chciał aby te niewinne istoty miały godne i 

dobre życie. 

 Był to pierwszy Papież, który napisał list do dzieci. 

 Karol Wojtyła był to pierwszy Papież, który znał biegle aż 7 języków obcych. W ich skład 

wchodził angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski, łacina, ukraiński, czeski 

i węgierski. Porozumiewanie z innymi przychodziło mu z dużą łatwością. 

 Jan Paweł II zasłynął w Watykanie tym, że wprowadził on Internet. Było to niesamowite 

przedsięwzięcie, ponieważ wcześniej było to kompletnie nieosiągalne dla mieszkańców 

Watykanu. 

 W pierwszym roku swojego pontyfikatu, poprosił władze o wybudowanie basenu oraz o 

renowację kortu tenisowego. Uwielbiał on sport dlatego też dbał o to by ludzie mogli jak 

najwięcej korzystać z dobrodziejstw miejsc, które stawiają na rekreację sportową. 

 Karol Wojtyła był pierwszym Papieżem, który udzielał audiencji w mediach. Rozmawiał on 

swobodnie i spokojnie na tematy, o które go pytano.  

 Jan Paweł II podczas konklawe był bardzo małomówny i wycofany, może to dać wiele do 

myślenia mianowicie np. to, że Karol Wojtyła przeczuwał co się wydarzy już za niedługo. 

 Czy wiesz, że Karol Wojtyła na styk zdążył na konklawe, na którym wybrano go na papieża? 

Do kaplicy Sykstyńskiej wszedł jako ostatni, należy wspomnieć, że po zamknięciu bram nie 

wpuszcza się tam już nikogo, nawet kardynałów. 

 Postać nowego papieża w świecie wzbudziła wiele emocji, zaś osoby, które znały Karola 

Wojtyłę osobiście udzielały nieskończenie wiele wywiadów na jego temat. Byli oni 

przepytywani z życiorysu papieża. 

  Jan Paweł II miał siostrę lecz 16 godzin po porodzie Olga Maria odeszła. Karola Wojtyły 

nie było jeszcze na świecie, kiedy doszło do tej tragedii. 

 Karol Wojtyła urodził się o tej samej godzinie, o której został wybrany na Papieża. 58 lat 

później został on o tej samej godzinie wybrany na papieża. 

 

3. „Kochamy Cię Janie Pawle” – śpiewanie piosenki. (Załącznik nr 1) 
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4. „Anegdoty z życia Jana Pawła II” – zabawa dydaktyczna. 

Karol Wojtyła uwielbiał rozmawiać z ludźmi, którzy tłumnie przybywali na audiencje i spotkania 

odbywające się podczas pielgrzymek. Polacy czekali z niecierpliwością na żarty serwowane przez 

papieża. 

 

 „Pewnego razu zapytano Karola Wojtyłę, czy uchodzi, aby kardynał jeździł na nartach. 

Wojtyła uśmiechnął się i odparł: - Co nie uchodzi kardynałowi, to źle jeździć na nartach!” 

 „Wypowiedź jednego człowieka z gwardii watykańskiej. - Ilekroć przechodził obok nas, a 

my staliśmy wyprostowani jak struny i z poważnymi minami, to pociągał nas za guziki albo 

za troczki, żeby nas rozśmieszyć... Zawsze mu się udawało.” 

 „Podczas powitania w Monachium Jan Paweł II spytał licznie zgromadzone dzieci: - Dano 

wam dziś wolne w szkole? - Tak - wrzasnęła z radością dzieciarnia. - To znaczy - 

skomentował - że papież powinien częściej tu przyjeżdżać.” 

 „W czasie jednej z wędrówek po górach biskup Karol Wojtyła spotkał górala, który – widząc 

wędrowca utrudzonego i zakurzonego – zapytał go, kim jest. – Biskupem! – odpowiedział 

zziajany Karol – Jak wyście som biskupem, to jo jestem papieżem! – wzruszył ramionami 

góral.” 

 „Jeden z watykańskich prałatów chciał się nauczyć polskiego, więc sprowadził sobie nasz 

elementarz. Nauka była jednak tak pospieszna, że kiedy chciał się nową umiejętnością 

pochwalić przed Ojcem Świętym, coś mu się pomyliło i zamiast: "Jak się czuje papież", 

rzekł: "Jak się czuje piesek?". Papież spojrzał na niego zdumiony, po czym odpalił: "Hau, 

hau".” 

 „Po wyborze na papieża, Jan Paweł II mówi do swojego przyjaciela, księdza Dziwisza: - 

Stasiu Dziwisz... czy ty się nie dziwisz?” 

 „Jan Paweł II do odwiedzającego go polskiego księdza: – Poczekaj chwilę na mnie, muszę 

trochę popapieżyć.” 

 

3. „Kartka dla Ojca Świętego” – praca plastyczna. 

Dziecko wykonuje według własnego pomysłu kartkę urodzinową dla Jana Pawła II, układa życzenia, 

które może samodzielnie napisać z pomocą rodzica. 

 

5.  „Jan Paweł II – historia papieża” – oglądanie bajki. (Załącznik nr 2) 

 

 

Dodatkowo: „Ojciec Święty” – kolorowanie obrazka. (Załącznik nr 3) 

 

 

 

 

Miłego dnia 

p. Iza 
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Załącznik nr 1 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2VUDj8EoOI&list=RDZ2VUDj8EoOI&index=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2  

https://www.youtube.com/watch?v=ZIYIkcm5JLE  

https://www.youtube.com/watch?v=Z2VUDj8EoOI&list=RDZ2VUDj8EoOI&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ZIYIkcm5JLE
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Załącznik nr 3 


