Dzień dobry Rodzice i dzieci!
PONIEDZIAŁEK 18.05.2020
Temat: Dziękujemy za Jana Pawła II
Cele katechetyczne:
➢ zapoznanie z postacią Jana Pawła II,
➢ kształtowanie postawy wiary i zaufania Jezusowi.

Wy jesteście przyszłością świata!
Wy jesteście nadzieją Kościoła!
Wy jesteście moją nadzieją!

1. Witam Was. Dziś pomodlimy się modlitwą: Aniele Boży, stróżu mój
2. Powtórzymy słowa rymowanki: Jezus to Bóg,
wielkie cuda czynić mógł.
3. Wielkim cudem Pana Boga dla nas Polaków był Jan Paweł II.
Gdy jako papież odwiedzał swoją Ojczyznę śpiewaliśmy mu często Sto lat
i dziś, 18 maja obchodzimy 100. rocznicę jego urodzin!! 😊
4. Jan Paweł II urodził się w Wadowicach i nazywał się Karol Wojtyła. Miał
mamę, która miała na imię Emilia i zajmowała się domem. Tata, też Karol,
był żołnierzem, a starszy brat Edmund był lekarzem i pracował w Bielsku-

Białej. Żyli bardzo skromnie. Od dzieciństwa mały Karolek interesował się
wszystkim w około. Nauka szła mu bardzo dobrze. Miał wspaniały dom,
rodziców, brata i kolegów. Lubił grać w piłkę i chodzić po górach. Na nartach
jeździł od najmłodszych lat. Był też ministrantem. Gdy miał 9 lat zmarła mu
mama, później zmarł brat i został tylko z ojcem. Po wojnie został wyświęcony
na kapłana, następnie został biskupem i 16 października 1978 roku, kiedy miał
skończone 58 lat, został wybrany papieżem, czyli kimś najważniejszym
w Kościele. Został Następcą Chrystusa na ziemi.
✓ Jako papież bardzo dużo się modlił, każdą sprawę omadlał.
✓ Powtarzał często: Nie lękacie się, otwórzcie drzwi Chrystuowi
posłuchajcie: https://www.youtube.com/watch?v=p_ICJjYhKLU
✓ Miłosierdzie Boże rozpowszechnił na cały świat – Jezu ufam Tobie!
5. Obejrzyjcie koniecznie filmiki, które pokażą Wam, jakim był człowiekiem:
➔ https://www.youtube.com/watch?v=GhLVufOoI4o (trwa 4:46)
➔ https://www.youtube.com/watch?v=3lOgy4cWCEY – wywiad Jana
Pawła II z dziećmi, gdzie najmłodsi zadają pytania (trwa 10:35)
➔ https://www.youtube.com/watch?v=3Mpjh3o2P_A (trwa 15:00, dla
chętnych)
6. Dla chętnych – narysujcie kwiaty dla Jana Pawła II i prześlijcie zdjęcia
Waszych prac na adres e-mail: religia@przedszkolegorki.pl
7. Pomodlimy się na koniec za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II za nas,
nasze rodziny i całą Polskę.

Pozdrawiam Was serdecznie,
Bożena Wawrzeczko

