KOCHANI WITAM WAS NA SPECJALNEJ KATECHEZIE. JEST TO KATECHEZA O
PAPIEŻU JANIE PAWLE II. 18MAJA OBCHODZIMY 100 LECIE URODZIN JANA
PAWŁA II.
ZAPRASZAM WAS DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W KATECHEZIE

https://www.youtube.com/watch?v=Kz7DsHyvGy0
PIOSENKA BARKA
https://www.youtube.com/watch?v=m85HYSm2GZI

Dom rodzinny – narodziny świętości Jana Pawła II (przedszkole)
Cel ogólny: Dziecko wie, w jaki sposób rodzice Karola Wojtyły pomagali mu
zostać świętym.
Cele szczegółowe :
- wymienia imiona rodziców Karola Wojtyły,
- potrafi powiedzieć, kiedy Jan Paweł II zostanie ogłoszony świętym,
- wyjaśnia, że rodzice prowadzą dzieci do Boga,
-wytłumaczy, że Pan Bóg chce, aby wszystkie dzieci były święte.
- potrafi modlić się wspólnie z rodzicami, modli się za swoją rodzinę.
Metody: Praca z Pismem Świętym, rozmowa kierowana, opowiadanie, rysunek,
piosenka
1. Modlitwa Dziękczynna za papieża Jana Pawła II : Zdrowaś Maryjo…
Zaśpiewamy razem z rodzicami pieśń „ Pan kiedyś stanął nad brzegiem” (pieśni
można wysłuchać korzystając np. ze strony internetowej:
https://www.youtube.com/watch?v=Kz7DsHyvGy0
PIOSENKA BARKA
https://www.youtube.com/watch?v=m85HYSm2GZI
Proszę odpowiedzcie na pytania
- Jak miał na imię Jan Paweł II zanim został papieżem?
- Jaka jest ulubiona piosenka papieża?

- Gdzie urodził się papież?
Każde dziecko i każdego dorosłego Pan Jezus woła po imieniu i zaprasza, aby
pójść za Nim. Zapraszam was na prezentację o Janie Pawle II

https://view.genial.ly/5eb577a4c6ddfc0d172ad6d0/presentation-jan-pawel-iiwielki?fbclid=IwAR1BDOhToFpl1Axycx1ufEaYVv5ikno2acwB32LUotar5Fw7e3bxT1JAUc
prezentacja o papieżu
https://view.genial.ly/5eb7fcee639bfa0d0fdc46e7/social-square-post-jak-lolekzostalpapiezem?fbclid=IwAR068Pc11xHG7yYfi78daeHRh6ugXAYdszpuOLVG9llPk3L_a
vaVa9BsWnE
prezentacja o papieżu dla przedszkolaków

Posłuchajcie opowiadania i historii z życia Jana Pawła II:
Karol Wojtyła urodził się prawie sto lat temu, w roku 1920 w Wadowicach.
Miasto to położone jest w górach. Jego ojciec Karol był żołnierzem, a mama
Emilia opiekowała się domem. Karol chodził do szkoły w Wadowicach. Uczył się
bardzo dobrze. W niedzielę uczęszczał do paraﬁalnego kościoła. Był
ministrantem. W wolnym czasie zajmował się sportem. Zimą bardzo lubił
jeździć na nartach. Latem wraz z kolegami chodził na wycieczki w góry. Często
też grał z nimi w piłkę. Najchętniej stawał na bramce. Karol był dobrym kolegą,
wspaniałym księdzem i cudownym papieżem. 27 kwietnia 2014w Rzymie został
ogłoszony świętym.
 Jak miała na imię mama Karola Wojtyły?


Czym się zajmowała?



Jak miał na imię jego tata?

 Jaki zawód wykonywał?
 Jakie są imiona Waszych rodziców?
 Czym się oni zajmują?
ZADANIE
Proszę o wybranie dwóch prac i wykonanie ich

hhttps://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/99052-jan-pawe%C5%82-ii
puzzle Jan Paweł
Praca z Pismem Świętym Łk 2,41-46. ,,Rodzice Jego chodzili co roku do
Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem
świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w
Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w
towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i
znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po
trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami,
przysłuchiwał się im i zadawał pytania” (Łk 2,41-46).

 Jak myślicie, co czuli Maryja i św. Józef, kiedy zagubił się Jezus podczas
pielgrzymki do Jerozolimy?
 Co czuliby Wasi rodzice, kiedy na chwilę byście się im zgubili?
Rodzice bardzo was kochają i zależy im na ich dobru. Troszczą się o was,
kupują ubrania, zabawki, itp., ale też mówią o Panu Bogu, który bardzo
kocha wszystkich ludzi. Uczą dzieci modlitwy, która jest rozmową z
Panem Bogiem. Tak kochali małego Karola Wojtyłę jego rodzice, i nas też
nasi rodzice tak starają się kochać. Dlatego wspólnie z rodzicami
modlimy się, chodzimy do kościoła, a także powinniśmy się modlić za
nich.
Modlitwa za rodziców
Dzięki miłości swoich rodziców, ich pracy i modlitwie Jan Paweł II został
świętym. Pan Jezus pragnie, abyśmy też byli święci. Wtedy również nasi rodzice
będą bardzo z nas dumni i będą bardzo się cieszyć. Następnie katecheta
wspólnie z dziećmi poszukuje odpowiedzi na pytanie:
 Co mamy robić, aby być świętymi?


Jak miała na imię mama Karola Wojtyły?

 Jak miał na imię jego tata?
 Jakie zawody wykonywali?
Praca domowa :Proszę was o wspólną modlitwę , o podziękowanie Panu Bogu
za papieża Jana Pawła II i za to, że został ogłoszony świętym.
Na koniec zaśpiewajcie razem z rodzicami pieśń” Pan kiedyś stanął nad
brzegiem.”
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus .

Na koniec obejrzyjcie prezentację o Matce Bożej, i nie zapomnijcie się pomodlić
, ponieważ mamy miesiąc maj, i czcimy Matkę Bożą .
https://view.genial.ly/5eaa8d2c9e1a820d1a6876e6/social-action-nie-ma-jak-umamy?fbclid=IwAR0cNrLw1koOQ2d60UJQZTw532zfdL8N6orzYJGtYUX6HIx6oLa2A8XpWA

Joanna Żywicka

