WYPEŁNIAM W ŻYCIU PRZYKAZANIE MIŁOŚCI –
JAN PAWEŁ II W DROHICZYNIE
Wiodące cele katechetyczne
 Poznanie przesłania płynącego z nauczania Jana Pawła II podczas spotkania w
Drohiczynie
Szczegółowe cele operacyjne
Wiedza:
Uczeń:
 wie, pod jakim wezwaniem jest jego kościół parafialny,
 wie, że poszczególne parafie tworzą diecezję,
 podaje nazwę diecezji do której należy,
Umiejętności:
Uczeń:
 opowiada o pobycie św. Jana Pawła II w Drohiczynie,
 śpiewa refren piosenki „Przykazanie nowe daję wam”
 wyjaśnia, jak może w życiu realizować wezwanie Ojca Świętego,
Postawy:
Uczeń:
 realizuje w swoim życiu przykazanie miłości
Metody i formy pracy: prezentacja i omówienie zdjęć, łamigłówka, rozmowa kierowana,
słuchanie i śpiewanie piosenki, czytanie Pisma św., zabawa;
Środki dydaktyczne: zdjęcia (mogą być w formie prezentacji multimedialnej), karty pracy
(Załącznik SPI)
I. POWITANIE
1. Modlitwa
Dzieci tworzą okrąg, K. wprowadza do modlitwy słowami:
Wszyscy tworzymy jedną rodzinę dzieci Bożych, której Ojcem jest Bóg. Podajmy sobie ręce
i wspólnie odmówmy modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus…
„Ojcze nasz…”
2. Moja parafia – rozmowa kierowana
W każdą niedzielę i święto wraz z rodzicami przychodzicie do kościoła na Mszę świętą.
- W jakiej miejscowości znajduje się kościół, do którego przychodzicie?
- Jaki obraz znajduje się w nawie głównej waszego kościoła?
- Pod jakim wezwaniem jest kościół do którego należycie?

Kościół, w którym uczestniczycie we Mszach św. lub innych nabożeństwach to wasz kościół
parafialny. Z kolei poszczególne kościoły parafialne tworzą „rodzinę” kościołów, którą
nazywamy diecezją. Na czele diecezji stoi biskup, który troszczy się o wszystkie parafie.
3. Moja diecezja – rozwiązanie hasła i rozmowa z dziećmi
Rozwiążemy teraz łamigłówkę, aby dowiedzieć się, w jakim mieście znajduje się siedziba
naszej diecezji.
K. rozdaje uczniom karty pracy (Załącznik SPI, ćw. 1)
Uczniowie wspólnie rozwiązują hasło wpisując pierwsze litery obrazków

Dzieci odczytują hasło: DROHICZYN
K. wyjaśnia:
Drohiczyn to miasto leżące w województwie podlaskim, …. km od naszej miejscowości
(miasta). (można pokazać na mapie)
Nasze kościoły parafialne tworzą Diecezję Drohiczyńską.
- Kto z was był w Drohiczynie?
- Co ciekawego widzieliście w tym mieście?
II. ZAPROSZENIE DO SPOTKANIA ZE ŚW. JANEM PAWŁEM II
1. Wędrówka po Drohiczynie – prezentacja zdjęć
Chociaż Drohiczyn jest małym miastem znajduje się tutaj wiele zabytków i miejsc, które
warto zobaczyć. Dla nas jest to ważne miasto, ponieważ mieszka tutaj biskup naszej diecezji –
ks. Tadeusz Pikus (K. pokazuje zdjęcie) i znajduje się kościół biskupi (katedra), w którym mają
miejsce najważniejsze uroczystości religijne w naszej diecezji. (K. pokazuje zdjęcie katedry
drohiczyńskiej)

2. Św. Jan Paweł II w Drohiczynie – prezentacja i omówienie zdjęcia, rozmowa kierowana
Do Drohiczyna przybywali i przybywają również bardzo dostojni goście. Szczególnie w
pamięć diecezjan wpisała się wizyta zastępcy Chrystusa na ziemi (Papieża) – św. Jana Pawła
II (K. pokazuje zdjęcie)

K. rozmawia z dziećmi na temat zdjęcia, następnie krótko wyjaśnia kim jest Papież
- Kogo widzicie na tym zdjęciu?
Tak jak biskup opiekuje się swoją diecezją, tak Papież opiekuje się diecezjami na całym
świecie. Jest Głową całego Kościoła na ziemi, zastępcą Pana Jezusa na ziemi.
K. wyjaśnia:
Helikopter ze św. papieżem Janem Pawłem II wylądował na błoniach drohiczyńskich 10
czerwca 1999 r. (K. zapisuje datę na tablicy), czyli 18 lat temu o godzinie 17.20. Was jeszcze
nie było na świecie, ale myślę, że wasi rodzice i dziadkowie dobrze pamiętają to wydarzenie.

Następnie papież dotarł na specjalne miejsce, które pomieściło około 200 tysięcy pielgrzymów
przybyłych na to spotkanie. Tam Ojciec Święty przewodniczył nabożeństwu.
Swoje przemówienie rozpoczął słowami z Ewangelii: „Przykazanie nowe daję wam, abyście
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 13,34) (Załącznik SPI, ćw. 2)
Dzieci odczytują po cichu tekst, następnie jeden uczeń czyta głośno.
- Do czego wzywa nas Pan Jezus tymi słowami?
- Co to znaczy miłować się wzajemnie?
Św. Jan Paweł II podczas krótkiego pobytu w Drohiczynie kilka razy powtórzył wezwanie
Pana Jezusa, zachęcając wszystkich do wypełniania w codziennym życiu przykazania miłości.
3. Słuchanie i nauka piosenki „Przykazanie nowe…”
Posłuchajcie uważnie piosenki, która mówi nam, w jaki sposób mamy okazywać miłość
innym w codziennym życiu.
Dzieci słuchają piosenki dostępnej na stronie internetowej:
http://www.koszalinfranciszkanie.pl/biura/koszalinofmconv/page_download/763/Przykazanie
%20nowe.mp3; data dostępu 01.05.2016 r.
- Jakie zachowania świadczą o tym, że okazujemy miłość drugiej osobie? (bycie dobrym dla
innych, pomoc mamie, zaniesienie lekcji choremu koledze, postępować dobrze w szkole, w
domu, na podwórku,…)
Jeśli nie ma możliwości odtworzenia tej piosenki, K. może przeczytać jej tekst:
1. Jeśli Pana Boga kochać chcę,
tak z całego serca, z wszystkich sił,
to dla drugich dobrym muszę być,
bo tak sam Pan Jezus uczył nas.
Ref. Przykazanie nowe daję wam,
byście się wzajemnie miłowali.
2. Gdy pomogę mamie sprzątać dom,
choremu koledze lekcje dam,
gdy potrafię z bratem w zgodzie żyć,
czynię, co Pan Jezus zlecił nam.
3. Jeśli innym ze mną dobrze jest,
w szkole, w domu, na podwórku też,
coraz lepszy będzie każdy dzień,
bo tam, gdzie jest miłość, Pan Bóg jest.
http://www.religijne.axt.pl/tekst/561/jesli-pana-boga-kochac-chce.html; data dostępu
01.05.2016 r.

Jeśli starczy czasu K. uczy refrenu oraz I zwrotki piosenki
4. Pamiątka z pobytu Jana Pawła II w Drohiczynie – Kopiec Podlaski
W miejscu, gdzie Jan Paweł II sprawował nabożeństwo, dzisiaj znajduje się usypany z ziemi,
którą przywieźli rolnicy z różnych części naszej diecezji, kopiec, czyli góra, na szczycie której
stoi pęknięty krzyż. K. pokazuje zdjęcie:

http://adamfalkowski.eu/galerie/krzyze-i-cmentarze/; data dostępu: 02.05.2016 r.
To miejsce ma nam przypominać o wizycie tak dostojnego gościa, dziś już świętego Jana
Pawła II, w Drohiczynie. Naszym zadaniem jest też pamiętać, do czego wzywał nas Papież i
Jego słowa realizować w codziennym życiu.
III.

ODPOWIEDŹ – CHCĘ WYPEŁNIAĆ W ŻYCIU PRZYKAZANIE MIŁOŚCI

1. Zabawa – moje dobre uczynki
- Do czego wzywał nas św. Jan Paweł II podczas pobytu w Drohiczynie?
- W jaki sposób możemy wypełniać Jego wezwanie?
K. wyjaśnia dzieciom zabawę:
W zależności od liczebności klasy K. dzieli dzieci na kilka grup lub każde dziecko gra
samodzielnie. Dzieci ustawiają się na linii startu i mają dotrzeć do ustalonego miejsca poprzez
wykonywanie kroków wprzód lub w tył. Dzieci wybierają numer, a K. odczytuje czynność.
Dobry uczynek dwa kroki w przód, zły – jeden krok w tył. Gramy do momentu, aż któreś dziecko
lub grupa dotrze do celu.
1. Pomogłem pani w szkole
2. Odrobiłem lekcje
3. Zniszczyłem zabawkę
4. Przeprosiłem kolegę
5. Uśmiechnąłem się do koleżanki
6. Przezywałem kolegę
7. Zaniosłem lekcje choremu koledze
8. Pomogłem mamie posprzątać dom
9. Nie posprzątałem zabawek
10. Odmawiam rano i wieczorem modlitwę

11. Przeprosiłem mamę
12. Zajmuję się młodszym rodzeństwem
13. Rozmawiałem na lekcjach
14. Bawię się zgodnie z kolegami
15. Mówię „dzień dobry”, gdy spotkam panią na ulicy
16. Nie odmawiam modlitwy
17. Częstuję kolegów cukierkami
18. Chętnie pożyczam kolegom przybory szkolne
19. Nie odrobiłem lekcji
20. Nie posłuchałem mamy
K. na zakończenie zabawy wyjaśnia:
Nie ważne, kto w naszej zabawie dzisiaj wygrał. Miała nam ona pokazać, że poprzez
okazywanie miłości innym ludziom przybliżamy się do Pana Jezusa, a poprzez odwracanie się
od innych oddalamy się od Boga i ludzi. Jeśli będziemy żyć miłością to wszyscy wygramy
spotkanie z Jezusem w niebie.
IV.

POŻEGNANIE

1. Praca z kartą pracy
Narysujcie teraz jeden przykład, w jaki sposób możecie okazać miłość drugiemu człowiekowi
– ćw. nr 3 z karty pracy
2. Powtórzenie wiadomości:
- O jakim mieście dzisiaj rozmawialiśmy?
- Kto przybył do Drohiczyna kilkanaście lat temu?
- Do czego wzywał nas św. Jan Paweł II podczas pobytu w Drohiczynie?
3. Praca domowa
Pomalujcie Kopiec Podlaski i przez najbliższy tydzień zaznaczajcie każdy swój dobry uczynek
kolorując jeden kwiatek (ćw. nr 4 z karty pracy)
4. Modlitwa – śpiew piosenki „Przykazanie nowe daję wam”
Źródła:
http://www.koszalinfranciszkanie.pl/biura/koszalinofmconv/page_download/763/Przykazanie
%20nowe.mp3; data dostępu 01.05.2016 r.
http://www.religijne.axt.pl/tekst/561/jesli-pana-boga-kochac-chce.html; data dostępu
01.05.2016 r.
http://adamfalkowski.eu/galerie/krzyze-i-cmentarze/; data dostępu: 02.05.2016 r.
Jan Paweł II, Homilia wygłoszona podczas nabożeństwa ekumenicznego w Drohiczynie 10
czerwca 1999 r.,
http://instrukcja.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/drohiczyn_10061
999.html; data dostępu:01.05.2016 r.

Zdjęcia z pielgrzymki Jana Pawła II do Drohiczyna pochodzą z archiwum Kurii w
Drohiczynie oraz prywatnego archiwum ks. Mirosława Łaziuka

