
 

ŚW. JAN PAWEŁ II – PATRON RODZINY 
 

 

 

 

 

100-lecie urodzin św. Jana Pawła II. 

 

 



„Nie zastąpi Ciebie nikt” Hymn na 100-lecie urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II 

https://www.youtube.com/watch?v=u-XGQ4h1Qns 

Arka Noego „znowu Cię spotykam” https://www.youtube.com/watch?v=x_CgcacD4f4 

„Barka” https://www.youtube.com/watch?v=_o9mZ_DVTKA 

https://www.youtube.com/watch?v=kpa5ZxPlhy0   „Skarby Jana Pawła II”                                    

–   film edukacyjny 

 

 

 

 

 

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. 

Od 16 października 1978 roku do 2 kwietnia 2005 roku, był Papieżem, głową Watykanu. 

Przyszedł on na świat w Wadowicach, tam uczęszczał do gimnazjum, a następnie udał 

się na studia do uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował na wydziale Filozoficznym. 

W 1942 roku podjął studia teologiczne w Krakowskim Metropolitarnym Seminarium 

Duchownym. W 1946 roku przyjął święcenia i został duszpasterzem. Następnie w 1958 

roku został biskupem, a następnie arcybiskupem. 

Później stał się Papieżem świata, całego świata. W 1981 roku miał miejsce zamach na jego życie, 

jednak cudem udało się go uratować. Warto również wspomnieć, że uwielbiał podróżować i 

pielgrzymować. Sam odbył 104 pielgrzymki w tym 8 do Polski. 



 

Ciekawostki o Janie Pawle II 

 

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

pierwszym Polakiem sprawującym urząd Papieża. 

2. 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. 

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

niezwykły pontyfikat Papieża Polaka. 

4. 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. 

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

Bolonii. Jan Paweł II łamał wszelkie stereotypy. 

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

dobre życie. 

7. Był to pierwszy Papież, który napisał list do dzieci. 

8. 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. 

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

przedsięwzięcie, ponieważ wcześniej było to kompletnie nieosiągalne dla mieszkańców 

Watykanu. 

10. Nasz Papież Jan Paweł II również łamał schematy. Jako pierwszą zmianą było 

zrezygnowanie z lektyki, na której dotąd noszono papieży uważał, że jest to kompletnie 

niepotrzebne i nie chce być noszony. 

11. 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. 

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

on swobodnie i spokojnie na tematy, o które go pytano. Później audiencje dla mediów zostały 

przekształcone w konferencje prasowe. 

13. 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. 



14. 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. 

15. 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. 

16. Papież Polak przybywając na konklawe miał niesamowicie ubogie kieszonkowe, było to 

zaledwie 125 franków szwajcarskich. 

17. Jan Paweł II miał siostrę lecz zmarła ona na wskutek uduszenia się, 16 godzin po porodzie 

Olga Maria odeszła. Karola Wojtyły nie było jeszcze na świecie, kiedy doszło do tej tragedii. 

18. Matka Karola Wojtyły osierociła go gdy Karol miał 9 lat, najprawdopodobniej zmarła ona 

na niedowład nóg, lecz nie jest to do końca wiadome. Wszystkie informacje pozyskane są 

tylko ze źródeł sąsiedztwa, w którym mieszkał Wojtyła. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Moja rodzina 

 

 

Rodzina stanowi pierwszą i podstawową  grupę społeczną w życiu każdego człowieka.                                     

W rodzinie dziecko nawiązuje pierwsze kontakty społeczne, nabywa wiedzę o świecie, dowiaduje się 

o tym, co jest mu niezbędne do funkcjonowania, co je ciekawi. To w domu rodzinnym rozwija 

podstawowe umiejętności w różnych sferach aktywności. Rodzina stanowi pierwsze źródło wiedzy 

dziecka o relacjach międzyludzkich, postawach i zachowaniach przejawianych wobec innych osób.                 

I to, co wydaje się najważniejsze – w rodzinie dziecko nawiązuje najwcześniejsze i najtrwalsze więzy 

uczuciowe z mamą, tatą oraz pozostałymi krewnymi! To od tych więzów zależy rozwój dziecka w 

różnych jego aspektach, ze szczególnym uwzględnieniem tego, jak będzie funkcjonowało w rodzinie                          

i jaki będzie miało stosunek do jej członków. 

https://www.youtube.com/watch?v=WecjIzN-WME 

 film edukacyjny „ Ja i moja rodzina” 

Odpowiedz na pytania 

Ile osób liczy twoja rodzina?                                                                                                        

Kto do niej należy?                                                                                                                      

Kto kim jest dla kogo?                                                                                                                     

Jakie uroczystości obchodzi się w waszej rodzinie?                                                                   

Kto jest dla was najważniejszy?                                                                                                          

Z kim najwięcej spędzacie czas wolny?         

 



Konstruowanie schematu drzewa genealogicznego.                                                                 

Zabawa w drzewo genealogiczne naszej rodziny!  Sięgnijcie pamięcią wstecz, zapytajcie swoich 

dziadków lub pozostałych członków rodziny o imiona i nazwiska pradziadków a może nawet                    

i prapradziadków.  Drzewo genealogiczne możesz narysować samemu.  Namaluj  farbami drzewo. 

Na mniejszych kartonikach narysuj najbliższych członków swojej rodziny i przyklej w 

odpowiednim miejscu na schemacie drzewa.  Możesz również skorzystać  z dostępnych 

szablonów. Szablon można wydrukować, uzupełnić i pokolorować. Życzymy miłej zabawy z 

odkrywaniem swoich korzeni!  

 

Co to jest „drzewo genealogiczne”.                           

https://www.youtube.com/watch?v=IiC9ZyAo4vI „Drzewo genealogiczne” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=teh3xY8qFXE „Jak zrobić drzewo genealogiczne” 

 

 

Przy każdej osobie  możecie dopisać charakterystyczne dla danego członka rodziny sprawy: 

ulubiony serial mamy, rozmiar buta taty, ulubiony sposób odpoczynku rodzeństwa itp. 

Zaśpiewajcie razem z nami 

https://www.youtube.com/watch?v=OpRTsApxNX0 Piosenka o rodzinie 

https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4 „ Moja wesoła rodzina” 



https://www.youtube.com/watch?v=BgS8uGx-Dqk  

https://www.youtube.com/watch?v=y7J8been4tY  

https://www.youtube.com/watch?v=is2fyhQggIc 

https://www.youtube.com/watch?v=TTC6tFKZqts 

„Moja rodzina”  Arkadiusz Łakomiak 

Chcę wam przedstawić moją rodzinkę: 

Mamę, Tatusia, siostrę Malwinkę, 

brata Adasia, pieska Figielka, 

najwierniejszego nam przyjaciela. 

 

Mam jeszcze stryja, mieszka w Krakowie, 

pracuje ciężko, stając na głowie. 

Jest klaunem w cyrku, już długie lata 

(poza nim także, tak twierdzi tata). 

 

Wujek z Elbląga ma taką krzepę, 

że mógłby kijem zawrócić rzekę. 

Jest kulturystą, wielkim siłaczem, 

lecz gdy się wzruszy, to często płacze. 

 

Ciocia z Sieradza ma długie nogi, 

licząc od pasa aż do podłogi! 

I jest wysoka, chuda jak szpilka, 

robi krok jeden, a mąż jej kilka. 

 

Kuzynka Hania z miasta Bydgoszczy, 

o swego pieska bardzo się troszczy. 

Biega z nim rano, nawet w niedzielę 

i od szczeniaka woła go - „ Lejek! ” 

 

Babcia Halinka, od strony mamy, 

gdzie tylko spojrzy, widzi barany; 

czy w telewizji, czy na ulicy, 

gdy je zobaczy, to wszystkie liczy. 

 

A na sam koniec mój dzielny dziadek, 

w tym roku piąty miał już wypadek; 

ostatnio złamał rękę i nogę, 

bo spadł z dywanu wprost na podłogę! 

 

Teraz już znacie moją rodzinę, 

spędzam wraz z nimi cudowne chwile. 

Wszystkich szanuję, kocham i cenię, 

i na nic w świecie ich nie zamienię. 



Odpowiedz na pytania. 

1. O czym był utwór? 

2. Co to znaczy "rodzina"? 

3. Jakie imiona noszą twoi rodzice, dziadkowie?                                                                                                         

4. Jakie znaczenie ma dla nas rodzina?                                                                                                     

5. Co każdy z nas może zrobić, aby w rodzinie była radość. 

 

Prace plastyczne 

1. Portret mojej rodziny .  

Wykonaj pracę plastyczną – "Portret mojej rodziny w ramce'' - rysunek kredką ołówkową lub 

pastelą. Ozdabiamy ramkę najpiękniejszymi wzorami. Rysujemy na kartce z bloku rysunkowego           

z uprzednio przygotowanym szkicem. 

 

 

 

 

 

2. „24  zabawnych i prostych rysunków dla całej rodziny” 

            https://www.youtube.com/watch?v=2IP6YB4FGr4          

           

Puzzle online https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/bajki/133047-puzzle-rodzina  

Kolorowanka online „Rodzina w oknie” https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanka-

rodziny-w-oknie_9783.html  



              

Dokończ zdanie: 

- Siostra mojej mamy to dla mnie..... 

- Tata mojego taty to dla mnie...... 

- Brat mojej mamy to dla mnie..... 

- Babcia mojej mamy to dla mnie.....                                                                                                                             

- Mieszkam z …                                                                                                                                    

- Moja mama i tata mają na imię…..                                                                                            

- Moja babcia i dziadek ma na imię….                                                                                             

- Mój brat/siostra ma na imię…..                                                                                                     

- W domu pomagam przy….                                                                                                           

- W czasie wolnym…                                                                                                                        

- Najlepiej lubię, gdy moja mama… 

Opowiadanie o rodzinie Nowaków. „Laki – szczęściarz” 
To była sobota. W naszej rodzinie zapowiadał się zwyczajny, miły dzień. Bez pośpiechu 

zjedliśmy śniadanie i każdy zajął się swoimi sprawami: tata pojechał na zakupy, mama 

zmywała naczynia, a ja ze swoją młodszą siostrą, Olą, poszliśmy z psem, Lakim, na spacer. 

W parku Laki jak zwykle musiał obwąchać każdy krzaczek. Gdybym czasem nie pociągnął 

mocniej za smycz, pewnie wrócilibyśmy do domu dopiero na kolację. A swoją drogą, to 

ciekawe, co te psy takiego wspaniałego czują, węsząc w trawie? Już mieliśmy skręcać w 

okolice naszego osiedla, gdy Laki zatrzymał się, podniósł nos w górę i nagle całą psią siłą 

szarpnął smycz i wyrwał ją z mojej ręki. Pobiegł w stronę sklepu i zniknął za zakrętem. 

Pędem ruszyliśmy za nim, krzyczeliśmy na całe gardło, ale wszystko na nic. Kilka razy 

obeszliśmy osiedle, pytaliśmy o Lakiego każdego, kogo spotkaliśmy - i nic. Po prostu zapadł 

się pod ziemię. Zrezygnowani usiedliśmy na ławce. Ola płakała, a ja zupełnie nie wiedziałem, 

co dalej robić.  

Wróciliśmy do domu. Rodzice od razu zauważyli, że coś się stało. Opowiedzieliśmy wszystko 

i w domu zapanowała przez chwilę taka przerażająca cisza. Najgorzej było, gdy tata 

powiedział, że jeśli szybko nie zaczniemy działać - Laki może nigdy się nie znaleźć. Po mojej 

głowie krążyły różne sceny: jak nasz pies wpadł pod samochód, albo pogryzł się z innymi 

psami i leży gdzieś poraniony, albo wybiegł za miasto i biega po lesie szukając powrotu. Te 

myśli były przerażające? Okropnie się bałem.                                                                              

Tata wziął telefon i zadzwonił do straży miejskiej. Chciał zgłosić zaginięcie naszego Lakiego 

i prosić o szybkie poszukiwania. Ale pan w słuchawce powiedział, że na razie trzeba czekać, 

może Laki sam wróci. Kazał nam też napisać ogłoszenie i szukać, nawet daleko, bo psy mogą 

się oddalić na odległość aż 30 km. Okazało się więc, że niewiele możemy zrobić. Usiadłem 

przerażony, zrezygnowany i wściekły.                                                                                         

Nagle ktoś zapukał do drzwi. Był to Bartek z naszego bloku. Nie znałem go dobrze, bo na 

placu zabaw zawsze stał z boku i bawił się sam. No i czego on chciał od nas w takiej chwili! 

Znalazłem waszego psa - powiedział Bartek. - Taki rudy jamnik, prawda? Stałem jak wryty. 

Nie mogłem wydobyć z siebie ani słowa. Bartek znalazł Lakiego? Bartek, którego nawet nie 

lubiłem. Jak, gdzie go znalazł?                                                                                                        

Wracałem z mamą z poczty i zauważyłem go, jak siedzi przy fontannie. Od razu poznałem po 

czerwonej obroży, bo widziałem was często na spacerach - mówił dalej Bartek, a ja czułem, 

że zaczynam wierzyć, że to mi się nie śni! - Jest u mnie w mieszkaniu, mama go pilnuje.             

To co, idziecie? Pobiegliśmy co sił w nogach, a po chwili Laki był już z nami! Głaskania i 

przytulania nie było końca, a Laki merdał ogonem tak, jak nigdy dotąd.                                                  



Kiedy się już sobą nacieszyliśmy, po kolacji poszliśmy całą rodziną jeszcze raz do mieszkania 

Bartka. Mama upiekła ciasto, które z wdzięczności za znalezienie naszego psiaka zanieśliśmy 

w prezencie. Było bardzo miło. I okazało się, że Bartek to całkiem fajny kolega. Może nawet 

zostaniemy kumplami? 

 

 Odpowiedz na pytania 

- Jakie trudne uczucia przeżywała rodzina Nowaków? 

- Kto i w jaki sposób w Twojej rodzinie pomaga w kłopotach? 

- W jakich sytuacjach Twoja rodzina odczuwa radość? 

- Po czym poznajemy, że ktoś jest smutny, zły lub wściekły? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wykreślanka o rodzinie 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozwiąż krzyżówkę 

 



 

Zagadki o rodzinie 

Jak razem się nazywa: 

babcia i prababcia siwa, 

dziadek szpakowaty i dzieci 

– obok mamy i taty? 

Łatwą zagadkę dziś mamy, 

kim jest mama mamy? 

Łatwą tu zagadkę mamy: 

kim jest dla was mama mamy? 

To jest zagadka 

łatwa i prosta: 

kim jest dla Ciebie 

twej mamy siostra? 

Jak razem się nazywa: 

babcia i prababcia siwa, 

dziadek szpakowaty i dzieci 

– obok mamy i taty? 

Nie każdy jest siwy, 

nie każdy wąsaty, 

lecz każdy jest tatą 

mamy albo taty. 

Jak my nazywamy, 

mamę naszej mamy? 

Kto nas kocha tak jak nikt 

i ochrania całym sercem? 

I do kogo można przyjść 

z każdym smutkiem jak najprędzej? 

To „m” litera, to „a” litera. 

Te dwie litery wyraz zawiera. 

Słowo serdeczne, odgadniesz sama. 

To jest na pewno słowo … . 

to niezwykle łatwa zagadka. 

Kim jest dla Ciebie syn Twego dziadka? 

Jaką nazwę damy, 

mamie Twojej mamy? 



Babci córka, siostra mamy. 

Jak ją nazywamy? 

Rozwiąż zagadkę taką: 

kto jest Twojego taty tatą? 

Ta dziewczyna i ten chłopak 

jedną mamę mają. 

Odgadnij i powiedz prędko: 

jak ich nazywają? 

Kto jest zatroskany, kiedy chorujemy 

lub kiedy złe stopnie do domu niesiemy? 

Wspierają nas radą, pomogą w kłopotach 

i tak jak teraz, zawsze będą nas kochać! 

Jest córką mamy i taty, 

bawi się lalkami, nie samochodami, 

jest starsza lub młodsza. 

To moja kochana … . 

Jest jedna 

i zawsze kochana, 

swoje święto obchodzi 

26 maja. 

 

 

Moja Rodzina 

 

1. Wpisz słowa, które kojarzą ci się ze słowem rodzina, a następnie ustal definicje rodziny. 

 

RODZINA  …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rodzina to: ............................................................... 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

 

 

 



 

2. W kontury domu wpisz uczucia i zachowania członków rodziny, które sprzyjają życzliwej 

atmosferze w domu. 

 

 

 

3. W prostokąt wpisz członka rodziny, a obok czynności które wykonuje w domu. 

 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………… 

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………… 

 



 

„Co do czego służy” 

 

Wiersz: „Do czego służy tata ?” 

 

Czy jesteś mały, czy jesteś duży wiesz co do czego w życiu służy! 

Szczotka do szorowania, do kopania łopata, a do czego służy Tata?!  

 

- Do trzepania dywanów, jazdy odkurzaczem 

- Do chodzenia z dziećmi na lody i na spacer 

- Do przynoszenia wypłaty, żeby portfel był zawsze pękaty 

- Do przybijania, malowania, wkręcania śrubek i …narzekania 

- Do leżenia na tapczanie, kiedy mama robi pranie 

- Do czytania gazety, gdy mama smaży Mu kotlety 

- Do uśmiechania się do własnej żony 

Do tego służy tatuś dobrze oswojony!!! 

 

 Piosenka: „Tata jest potrzebny” 

https://www.youtube.com/watch?v=wdIW1gslor4 

 

 

 

 

 



Wiersz: „Do czego służy mama?” 

 

Lody są do lizania, do wycierania plama – A do czego służy Mama? 

- Do prania, gotowania i garnków zmywania  

- Do wiecznego upominania i narzekania 

- Do wieszania prania i białych firanek 

- Do tłuczenia zdenerwowanych szklanek 

- Do smażenia kotletów i gotowania kapusty 

- Do wprowadzania diety, gdy tata jest zbyt tłusty 

- Do wydawania kasy na kosmetyki, nowe fryzury i kolczyki 

- Do wiecznego biegania nawet, gdy jest zmęczona 

Do tego służy mama dobrze oswojona! 

 

 Piosenka: „Jesteś mamo skarbem mym” 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g 

 

Wiersz; „Do czego służą dzieci?” 

 

Piłka jest do grania, kosz jest na śmieci – A do czego służą dzieci? 

 

- Do niszczenia samochodów 

- Do lizania zimnych lodów 

- Do męczenia się czkawką 

- Do uciekania przed szczypawką 

- Do chodzenia z rozbitymi kolanami 

- Do objadania się chipsami 

- Do skarżenia i marudzenia 

- Do skłonności na przeziębienia 

- Do robienia małpich min, gdy są obrażone 

Do tego służą dzieci dobrze oswojone!!! 

 

Mała Orkiestra Dni Naszych „Piosenka mądrych dzieci”  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Fx-ivgyUMU 

 

 


