TEMAT: Święty Jan Paweł Ii Innowacja patriotyczna dla klas IV-VI
pt : ”Chcę być małym patriotą”
1. Prowadząca – Jolanta Delipacy
2. Poziom nauczania- szkoła podstawowa, klasa IV
3. Cele główne:



Poznanie Papieża Św.Jana Pawła II jako pielgrzyma i apostoła we
współczesnym Kościele
Wychowanie do miłości i szacunku wobec Św.Jana Pawła II jako
osoby znaczącej w Kościele i w życiu każdego chrześcijanina

4. Szczegółowe cele operacyjne(przewidywane osiągnięcia ucznia )
I

Postawy, zachowania, działania




II

Uczeń z miłością i szacunkiem odnosi się do Ojca Świętego w
modlitwie, w wypowiedziach, w pracy pisemnej
Uczeń zna życiorys i nauczanie św. Jana Pawła II
Uczeń z zaangażowaniem włącza się w przebieg katechezy

Umiejętności





Uczeń potrafi posługiwać się książką, czasopismem, albumem i innymi
pomocami w celu uzyskania informacji na temat Papieża Jana Pawła II
Uczeń potrafi sformułować odpowiedź ustną, w której uwzględni
niektóre treści i znaczenie nauczania Jana Pawła II
Uczeń potrafi zredagować krótką informację na temat Jana Pawła II
Uczeń potrafi ułożyć modlitwę w intencji Papieża

III Wiedza





Uczeń wie, że Św. Jan Paweł II był Polakiem, następcą św. Piotra,
zastępcą Pana Jezusa na ziemi
Uczeń wie, że wypełniał polecenie Jezusa, „Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego.”(Mt 28,19)
Uczeń wie, że ma naśladować Jana Pawła II głosząc Ewangelię swoim
życiem
Uczeń wie, do czego służy gazeta i rozumie jej znaczenie w przekazie
ważnych, dobrych i prawych informacji

Procedury osiągania celów










analiza tekstu Pisma Św.
rozmowa kierowana
analiza informacji w książkach, czasopismach, albumach itp.
uważne słuchanie czytania nauczyciela (krótki fragment z książki
dotyczący Jana Pawła II)
samodzielne zredagowanie informacji i umieszczenie jej na stronie
gazety
modlitwa
zagadka
praca z grupą i indywidualna
pokaz z objaśnieniem

5. Środki dydaktyczne
Pismo Św. ( Mt 28,19), książki, albumy, czasopisma zawierające informacje
pisane i ilustrowane dotyczące Papieża Jana Pawła II, świeca, reprodukcja
portretu Jana Pawła II (duży format) zakryta białym papierem pociętym jak
puzzle( jako zagadka w celu zainteresowania tematem), dla każdego dziecka
strona gazety z zaklejoną kolumną w celu zapełnienia jej własną informacją,
kolorowe pisaki, kredki, nożyczki, blu- tak do mocowania gazet na ścianach,
magnesy, napis na tablicę- Mt 28,19
6. Korelacja



J. polski- gazeta jako nośnik informacji
Historia i społeczeństwo- Ja i inni: moja postawa wobec osób
znaczących

7. Struktura katechezy
Wprowadzenie
Modlitwa: Do Ducha Świętego, piosenka Skąd tyle słońca
Zainteresowanie uczniów: zagadka (odsłanianie fragmentów portretu Jana Pawła
II). Dzieci zgadują kogo przedstawia reprodukcja. Na tej podstawie następuje
ustalenie tematu lekcji. Zwrócenie uwagi na to, że zbliżają się urodziny Papieża
Jana Pawła II, w związku z tym dzisiejsza lekcja poświęcona będzie Ojcu
Świętemu. Zapis tematu na tablicy i w zeszytach.
Zasygnalizowanie metody pracy na dzisiejszej lekcji: redagujemy informację o
Papieżu do gazety lokalnej.
Podanie prawdy
Przygotowanie do uroczystego odczytania Pisma Św. (Mt28,19)
- zapalenie świecy
- zawieszenie na tablicy skrótu czytanej Ewangelii(Mt
28,19), wytłumaczenie skrótu
K: Proszę zwrócić uwagę na to:
 kto wypowiada słowa, które za chwilę przeczytam




co kogo są skierowane te słowa
co one oznaczają

K: Polecenie Pana Jezusa, aby głosić Ewangelię wszystkim narodom w dzisiejszych
czasach realizuje Kościół, a wzorem do naśladowania jest Papież Jan Paweł II
Pogłębienie
K: Podejdźcie teraz do stołu, niech każde z was wybierze dla siebie albo książkę,
albo album, albo czasopismo itp. i przez kilka minut poszuka informacji o Papieżu,
Jego pielgrzymkach, należy też zwrócić uwagę na to, co Papież mówi do ludzi, o kim
mówi, można skupić się na tekście lub na ilustracji. Za chwilę powiecie czego
dowiedzieliście się o Janie Pawle II, w jaki sposób Papież jest uczniem Chrystusa.
Wypowiedzi dzieci na temat tego co przeczytały
- rozmowa kierowana.
Doprowadzenie do stwierdzenia, że Jan Paweł II głosił Ewangelię podobnie jak
pierwsi Apostołowie osobiście podróżując po całym świecie
 Krótka refleksja modlitewna – prowadzona przez katechetę w duchu szacunku
dla osoby Jana Pawła II i podkreślenia potrzeby naszej modlitwy w Jego
intencji, z prośbą o moc Ducha Świętego dla Papieża w czasie Ewangelizacji
K: Teraz każde z was otrzyma gazetę z nie zapisaną kolumną, zanim to nastąpi
powiedźcie: -do czego służy gazeta,
Dzisiaj będziecie mieli okazję stać się za chwilę dziennikarzami. Każdy zapełni
pustą kolumnę, aby gazeta mogła być wydrukowana. Należy ułożyć informację, która
dotyczyć będzie Papieża. Należy wykorzystać wiadomości z dzisiejszej lekcji lub też
te, które już posiadaliście wcześniej. Waszym zadaniem jest poinformowanie
czytelników o tym, kim jest Papież.
Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w sali, aby informacje mogli przeczytać
wasi koledzy z innych klas i nauczyciele, a dzisiaj także wasi rodzice. W ten sposób
będziecie sami głosili Ewangelię wśród dzieci, nauczycieli i rodziców, naśladując
Jezusa i Jana Pawła II .
Wystawka prac. Ciche, indywidualne odczytywanie informacji kolegów.
Podsumowanie
Kto głosi dzisiaj Ewangelię
W jaki sposób ty możesz głosić Ewangelię
Kogo możesz naśladować
Zapis do zeszytu:
Jan Paweł II głosił słowem i całym życiem, że wierzy w Jezusa Chrystusa i nas do
Jezusa prowadzi.
Zadanie domowe
Zaproszenie do modlitwy
Wezwania własne dzieci przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II w intencji
następcy Pana Jezusa

