
KONSPEKT KATECHEZY 

Przedszkole 

XXII Dzień Papieski – „Blask prawdy” 

 

Temat katechezy: Św. Jan Paweł II – wzór do naśladowania 

 

I. Założenia edukacyjne 

 

 1. Cel katechezy - wymagania ogólne 

• Ukazanie św. Jana Pawła II jako wzoru do naśladowania 

• Kształtowanie postawy szacunku wobec osoby św. Jana Pawła II 

2. Metody i techniki: rozmowa sterowana, analiza tekstu biblijnego, pokaz; 

3. Środki dydaktyczne: zdjęcia, nagranie, komputer, projektor, Pismo Święte, 

różaniec, szkaplerz, cudowny medalik. 

 

II. Przebieg katechezy 

 

0. Modlitwa: 

 K: Pomódlmy się do naszego anioła stróża, aby prowadził nas zawsze bezpiecznie 

i czuwał nad nami. Aniele Boży 

 

1. Sytuacja egzystencjalna 

 

Katecheta rozpoczyna dialog z dziećmi. 

 

K: Powiedzcie: 

• Kto to jest święty? 

• Jakich znacie świętych? 

• Po co Kościół ogłasza ludzi jako świętych?  

• Co trzeba robić, aby zostać świętym? 

 

Katecheta podsumowuje wypowiedzi uczniów.  

POSTAWIENIE PROBLEMU: Wśród wielu świętych jest św. Jan Paweł II (prezentacja 

wizerunku). Już niedługo będziemy obchodzili Dzień Papieski, czyli dzień w którym 

dziękujemy Bogu za Jego życie. Dzisiaj zastanowimy się czego od niego uczymy się? Co 

mówi nam o tym jak zostać świętym? 

 

2. Treść orędzia zbawczego 

 

K: Świętym nie zostaje się z dnia na dzień. To długa droga, która u niektórych zaczyna się 

już w dzieciństwie. Posłuchajcie historii o pierwszych latach życia Karola Wojtyły i 

zastanówcie się czego możecie się od niego nauczyć? 

 



Katecheta odtwarza nagranie – https://youtu.be/3Mpjh3o2P_A?t=127 (2:07 – 6:10) 

  

K: Zobaczymy co zapamiętaliście: 

• Gdzie urodził się św. Jan Paweł II? 

• Jak mieli na imię jego rodzice? 

• Jakie trudne sytuacje spotkały go w życiu? 

• Dlaczego tak ważną rolę w jego życiu odegrał ojciec? 

• Jak Karol rozwijał swoją wiarę?  

Katecheta zbiera wypowiedzi uczniów.  

K: Czego możemy nauczyć się od św. Jana Pawła II? 

Katecheta zbiera wypowiedzi uczniów. 

3. Aktualizacja odkrytej prawdy 

 

K: Św. Jan Paweł II napisał list do dzieci. Posłuchajcie jego fragmentów i pomyślcie jakie 

zadania wyznaczył dzieciom.  

Katecheta odtwarza nagranie – https://youtu.be/gQdayQscK6k?t=15 (0:16 – do końca)  

• O czym dzieciom przypominał św. Jan Paweł II? 

• Kiedy dokonujemy wielkich rzeczy? 

• Jakie zadanie mają dzieci na świecie? 

 

4. Praca domowa 

 

K: Porozmawiajcie z waszymi rodzicami lub starszym rodzeństwem o św. Janie Pawle II 

– jakie mają związane z nim wspomnienia. Może macie jakieś obrazy, albumy ukazujące 

życie Papieża. Pooglądajcie je wraz z rodzicami.   

 

5. Modlitwa 

 

K: Podziękujmy Panu Bogu za to, że dał nam św. Jana Pawła II – Chwała Ojcu i Synowi, i 

Duchowi Świętemu (x3) 
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