
SCENARIUSZ IMPREZY SZKOLNEJ 
 

 

TEMAT: „VII DZIEŃ PAPIESKI - WSPOMINAMY JANA PAWŁA II” 

 

1. Data imprezy: 18 X 2007 r.  

 

2. Miejsce: sala rytmiki.  

 

3. Czas trwania: 2 godziny lekcyjne.  

 

4. Cel główny:  

 

• Przybliżenie postaci Sługi Bożego Jana Pawła II.  

 

5. Cele szczegółowe:  

 

• Rozwijanie postaw koleżeńskich i współpracy w grupie  

• Utrwalanie wiedzy o Janie Pawle II 

• Rozwijanie sprawności manualnej, słuchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej  

• Budzenie postawy szacunku wobec postaci wielkiego papieża - Polaka 

 

6. Metody:  

 

-słowna  

-oglądowa  

-praktycznego działania.  

 

7. Formy:  

 

-indywidualna  

-grupowa  

-zbiorowa.  

 

8. Środki dydaktyczne: magnetofon z ścieżką dźwiękową, rozsypanki, obrazy z postaciami 

papieży, obrazy z życia papieża Jana Pawła II, godło papieskie, kółka do pracy metodą 
„orgiami”, płyta „Różaniec z Ojcem świętym”, prezentacja multimedialna o Janie Pawle II. 

 

Przebieg imprezy:  
 

I. Część wstępna:  

 

1. Zgromadzenie i rozlokowanie uczestników spotkania w sali zajęć rytmiki.  

2. Przywitanie i przedstawienie tematu imprezy. 

3. Przybliżenie życiorysu papieża, z szczególnym zwróceniem uwagi na 16 października 

1978 r. – dzień wyboru na Stolicę Piotrową. (Załącznik nr 1) 

3. Prezentacja multimedialna nt. życiorysu papieża Jana Pawła II. 

 

 

 

 



II. Część właściwa:  

 

1. Wspólny śpiew piosenki Magdy Anioł „Lolek”. (Załącznik nr 2) 

2. Przeprowadzenie konkursów:  

 

• „Rozsypanki z postacią papieża” - dla uczniów sprawnych manualnie - 

wieloczęściowe, dla mniej sprawnych – kilkuczęściowe (Załącznik nr 3) 

• „Różni papieże” - konkurs dla uczniów klas młodszych - uczniowie mają za zadanie 

spośród obrazków z różnymi papieżami wyodrębnić tylko te, które przedstawiają Jana 

Pawła II (Załącznik nr 4) 

• „Śpiew pieśni Barka” z podkładem muzycznym – konkurs dla uczniów sprawnych 

słuchowo (Załącznik nr 5) 

• „Papież od najstarszego do najmłodszego” - uczniowie układają obrazki 

przedstawiające Karola Wojtyłę chronologicznie - od lat najmłodszych do starości 

(Załącznik nr 6) 

• „Rozpoznaj głos papieża” - uczestnicy konkursu słuchają nagrań z przemówieniami 

różnych ludzi (w tym papieża), kiedy usłyszą głos papieża, podnoszą w górę zdjęcie 

przedstawiające Jana Pawła II - konkurs dla uczniów mniej sprawnych manualnie, 

a sprawniejszych słuchowo 

• „Kolorowanie godła papieskiego” według podanego wzoru - dla uczniów 

sprawniejszych manualnie (Załącznik nr 7) 

• „Papież z kółek” - wykonujemy postać papieża metodą orgiami - uczniowie 

otrzymują przygotowane, złożone kółka, a także wzór postaci papieża złożony metodą 
orgiami, z otrzymanych kółek mają ten wzór powielić; nauczyciele dostają kółka 

niezłożone – układają postać papieża według wzoru (Załącznik nr 8) 

 

W trakcie konkursów, w tle, multimedialny pokaz zdjęć papieża.  

 

III. Część końcowa:  

 

1. Modlitwa wraz z papieżem z wykorzystaniem nagrań z płyty „Różaniec z Ojcem 

świętym”. 

2. Podziękowanie i pożegnanie. 

 

 

Opracowanie scenariusza: ks. Rafał Dettlaff 

Przygotowanie materiałów na konkursy i pomocy multimedialnych: ks. Rafał Dettlaff 

Prowadzenie imprezy: Jolanta Klein – Nowak, ks. Rafał Dettlaff 



Załącznik nr 1 

 

Życiorys Jana Pawła II  

 

Papież Polak, czyli Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w  Wadowicach. Już 
od najmłodszych lat był zarówno bardzo uzdolnionym uczniem, jak i sportowcem. 

Kiedy Karol miał dziewięć lat zmarła jego matka. Po jej śmierci obowiązek 

wychowania chłopca wziął na siebie bardzo religijny ojciec, o którego naukach 

papież powiedział po latach, że było to swoiste „domowe seminarium”. 

W szkole średniej nastoletni Karol był zarówno świetnym uczniem, jak 

i uzdolnionym aktorem. W 1938 roku przeniósł się z ojcem do Krakowa i rozpoczął 
studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wybuch wojny 

przerwał studia Karola. Aby uniknąć wywiezienia do Niemiec Wojtyła rozpoczął 
pracę w kamieniołomach.  

W 1942 roku wstąpił do konspiracyjnego Seminarium Duchownego w Krakowie 

i jednocześnie rozpoczął studia na tajnym Wydziale Teologii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Dnia 1.XI.1946 roku Książe Adam Stefan Kardynał Sapieha, 

wyświęcił Karola Wojtyłę w prywatnej kaplicy, który swoją mszę prymicyjną 
odprawił w Dzień Zaduszny. W roku 1958 Karol Wojtyła został biskupem, a 16 

października 1978 roku wybrany został na papieża i przyjął imię Jan Paweł II. 

Jan Paweł II przez prawie 27 lat pełnił swoją posługę jako papież. Był szanowany 

przez wielu ludzi, nawet niewierzących. Był mądrym i prostym człowiekiem. Stał się 
wzorem dla wielu ludzi młodych, którzy licznie przybywali na spotkania z papieżem.  

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku i zaraz po jego śmierci ludzie uważali, że 

powinie zostać ogłoszony świętym. Teraz cały Kościół modli się, by wielki Polak, 

o którym mówiono Jan Paweł Wielki, został wyniesiony na ołtarze. 



Załącznik nr 2 

 

Magda Anioł „Lolek” 

 

Wadowice- rok dwudziesty, Emi rodzi syna  

Szkoła, teatr i kapłaństwo tutaj się zaczyna  

Pierwsze mecze, pierwsze smutki, w gimnazjum klasówki  

Po maturze z kolegami wypad na kremówki  

 

Ref.: Nie ma lepszego od Jana Pawła II /x2  

 

Całą drogę życia oddał Lolek Swemu Panu  

Wnet go droga ta zawiedzie aż do Watykanu  

16 października 7 8 roku słyszy świat:  

„Habemus Papa” i doznaje szoku  

 

Ref.: Nie ma lepszego od Jana Pawła II /x2  

 

13 maja cały świat oddech wstrzymuje  

Ali w stronę Jana Pawła pistolet kieruje  

Matka Boża miała tutaj plany widać własne  

Totus Tuus i wszystko staje się zupełnie jasne  

 

Ref.: Nie ma lepszego od Jana Pawła II /x2  

 

2005 to kwiecień, Bóg sam decyduje  

Świat się modli gdy Jan Paweł niebo obejmuje  

Pontyfikat się nie kończy dobrze o tym wiecie  

Papież dalej pielgrzymuje, lecz na tamtym świecie  

 

Ref.: Nie ma lepszego od Jana Pawła II /x2  

 

Pan kiedyś stanął nad brzegiem,  

Pan kiedyś stanął nad brzegiem  

 

Zostań z nami, Zostań z nami, Zostań z nami,  

Zostań z nami, Zostań z nami, Zostań z nami,  

 

Kościół żyje i żyć będzie słowo Boga dane  

Od wiek wieków klucze Piotra są przekazywane  

Znów Habemus Papa słyszy świat i się raduje  

Dzieło Jana Pawła Benedetto podejmuje  

 

Ref.: Mamy nowego Benedykta XVI /x4 



Załącznik nr 3 

 

 



Załącznik nr 4 

 

 



     



 

Załącznik nr 5  

 

 

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, 

Szukał ludzi gotowych pójść za Nim,  

By łowić serca słów Bożych prawdą.  
 

Ref. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, 
Twoje usta dziś wyrzekły me imię. 
Swoją barkę pozostawiam na brzegu, 

Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.  

 

2. Jestem ubogim człowiekiem,  

Moim skarbem są ręce gotowe   

Do pracy z Tobą i czyste serce.   

 

3. Ty potrzebujesz mych dłoni,   

Mego serca młodego zapałem,  

Mych kropli potu i samotności.  

 

4. Dziś wypłyniemy już razem  

Łowić serca na morzach dusz ludzkich 

Twej prawdy siecią i słowem życia. 

 



Załącznik nr 6 

 

 

 



Załącznik nr 7 

 

 



 



Załącznik nr 8 

 



 


