
Konspekt do lekcji religii dla klas I-III SP. 

 

Temat: Jan Paweł II i Jego pasje. 

 

 

Cele lekcji: 

� Treści: Ukazanie osoby Ojca Świętego Jana Pawła II jako człowieka „ z pasją”. 

� Umiejętności: Dostrzeżenie wartości zainteresowań i pasji w życiu człowieka. 

� Postawy: Rozwijanie własnych pasji. 

 

 

Środki dydaktyczne: 

Ponieważ jest to lekcja w klasach młodszych wskazane jest użycie wielu środków 

wizualnych: 

� Albumy 

� Zdjęcia 

� Plakaty 

� Książka Danuty Gruszczyńskiej „W Wadowicach wszystko się zaczęło”. 

� Można przy niewielkim nakładzie sił przygotować krótką prezentację multimedialną. 
� Wycinki z gazet i arkusz bristolu do wykonania pracy techniką  „collage”. 

 

Propozycja realizacji tematu: 

 

I. Wprowadzenie: W formie pogadanki przeprowadzamy rozmowę na temat 

zainteresowań: czym się ludzie interesują? Dzieci mogą opowiedzieć o swoich 

zainteresowaniach, swoich rodziców lub rodzeństwa. 

 

II. Ukazanie dzieciom, że obok zainteresowań istnieje coś, co nazywamy pasją. 
Można czymś się interesować np. sportem, ale samemu go nie uprawiać, muzyką, 
ale nie próbować samemu grać. Pasja to coś, co kocham, co chciałbym czynić jak 

najczęściej, robienie czego sprawia mi radość i satysfakcję. To coś, co pomaga mi 

stawać się mądrzejszym, sprawniejszym, lepszym. 

 

 

III. Rozwinięcie: 

Chcę wam opowiedzieć o niezwykłym człowieku, który wkrótce zostanie 

ogłoszony błogosławionym. Był Polakiem, ale znał Go cały świat. To Jan Paweł 

II, papież. Interesował się wieloma rzeczami, ale miał również kilka pasji, które 

rozwijał w swoim życiu. 

Pogadanka z użyciem dostępnych materiałów: 

• Sport ( piłka nożna, kajaki, wędrówki po górach), 

• Teatr, literatura, wiersze, które nie tylko czytał, ale również pisał. 

• Jednak największą pasją jego życia był człowiek. Papież kochał w 

niezwykły sposób Boga i tą miłość okazywał również innym ludziom. Był 

człowiekiem bardzo towarzyskim, pogodnym, koleżeńskim. O kolegach z 

lat szkolnych pamiętał do końca swojego życia, często ich wspominał. 

Kiedy został papieżem tą swoją  pasją ogarnął cały świat. Pielgrzymował 

do wielu krajów i tam spotykał się z ludźmi: dziećmi, chorymi, biednymi, 

bogatymi, królami, prezydentami, a nawet ludźmi niewierzącymi. Ludzie 



tłumnie uczestniczyli w spotkaniach z Ojcem Świętym, lgnęli do Niego, 

ponieważ wyczuwali, że on ich bardzo kocha, że mu na nich zależy. 

 

/ W książce Danuty Gruszczyńskiej i w Autobiografii są bardzo ciekawe wypowiedzi i 

przykłady z życia Jana Pawła II, które według uznania można dzieciom przytoczyć/. 
 

 

      IV.       Wykonanie pracy: 

       Techniką „collage” przedstawiamy sylwetkę Jana Pawła II wśród ludzi.  

 

IV. Zastosowanie:  

Warto mieć w życiu pasje. Warto je rozwijać , bo przez nie życie staje się 
bogatsze, lepsze, ciekawsze. Nie należy tracić czasu na „głupoty”, np. nadmierne 

siedzenie przed telewizorem, gry komputerowe, spędzaniu wielu godzin na naszej-

klasie itp. Starajmy się samemu zadbać o to, by czas spędzać pożytecznie, wokół 

nas jest tyle wspaniałych osób i rzeczy. 

 

 

 

 


