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Jan Paweł II – papież Polak 
Wyobraź sobie młodego chłopaka z Wadowic. Karol grywa w piłkę, jeź-

dzi na nartach, pływa kajakiem, pisze wiersze i flirtuje z dziewczynami. 

Wybuch II wojny światowej przerywa jego studia, więc podejmuje ciężką 

pracę w zakładach chemicznych, a w wolnych chwilach występuje w te-

atrze jako aktor. Później zapisuje się do tajnego seminarium duchownego, 

zostaje księdzem, po latach biskupem, wreszcie kardynałem. 

16 października 1978 roku 

 
Po nagłej śmierci Jana Pawła I zwołano konklawe, czyli zjazd kardynałów w celu wybrania 

nowego papieża. Ku zaskoczeniu świata został nim Polak, Karol Wojtyła, który przybrał imię 

Jan Paweł II. Był to pierwszy od 455 lat Ojciec Święty, który nie pochodził z Włoch. Miliony 

ludzi pospieszyły do kościołów, a portrety papieża zawisły w wielu polskich domach. 

 



Papież pielgrzym 

 
Pierwszą pielgrzymkę do ojczyzny Jan Paweł II odbył w czerwcu 1979 roku. Nazywano go 

papieżem pielgrzymem. Trudno się dziwić: odbył 104 podróże, w trakcie których odwiedził 

129 krajów na wszystkich kontynentach! Do Polski przyjeżdżał najczęściej, bo aż ośmiokrot-

nie. Znał 11 języków obcych. 

Papież z fantazją 

 

Jan Paweł II uwielbiał wygłupy. Żartował z fotografów, strojąc do nich miny. A gdy na przy-

kład wierni wołali: „Witaj w Licheniu”, odpowiadał: „Co wołacie? Witaj, ty leniu?”. Kiedyś 

podczas spotkania z dziećmi zapytał: „Dano wam dziś wolne w szkole?”. Gdy odparły, że tak, 

stwierdził: „Czyli papież musi tu częściej przyjeżdżać!”. 

2 kwietnia 2005 roku 

 

W ostatnich latach życia papież ciężko chorował. Nie krył się z cierpieniem, podkreślając, że 

cokolwiek spotyka człowieka, trzeba to dzielnie znosić. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku w wieku 

85 lat. 1 maja 2011 roku został uznany za błogosławionego, a 27 kwietnia 2014 roku został 

ogłoszony świętym (kanonizowany).  



Ciekawostki o Janie Pawle II 

 Jan Paweł II był pierwszym papieżem czytającym bez okularów. Był również pierw-

szym papieżem noszącym zegarek na rękę. Poza tym Karol Wojtyła był również pierw-

szym papieżem jeżdżącym na nartach, uprawiającym wspinaczkę górską, pływającym 

kajakiem. Pierwszym w dziejach Słowianinem wybranym na głowę Kościoła. Był rów-

nież największym podróżnikiem wszechczasów spośród wszystkich papieży. 

 Jan Paweł II w ciągu swego pontyfikatu beatyfikował  1338 osób, kanonizował 487 osób; 

odbył 104 zagraniczne pielgrzymki, był 9 razy w Polsce w latach: 1979, 1983, 1987, 

w roku 1991 - dwukrotnie (w czerwcu i sierpniu), następnie w latach 1995, 1997, 1999 

i w roku 2002. 

 Wielkim marzeniem papieża Jana Pawła II była pielgrzymka do prawosławnej Rosji i do 

Chin, nigdy do niej nie doszło. 

 Bardzo lubił wadowickie kremówki, na które chodził z kolegami po maturze. 

 Podczas wszystkich podróży zagranicznych przebył ponad 1 650 900 km, co odpowiada 

ponad 30-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika i trzykrotnej odległości między 

Ziemią a Księżycem. 

 Był z kolei od św. Piotra 264 papieżem w historii Kościoła. 

Co nieco o liczbie 100 

 100. dniem w roku jest: w kalendarzu gregoriańskim (aktualnie używany kalendarz 
w Polsce) 10 kwietnia (w latach przestępnych jest to 9 kwietnia), 

 100 stopni w skali Celsjusza to temperatura wrzenia wody na poziomie morza 
 100 km nad ziemią znajduje się linia Kármána, która jest umowną granicą pomiędzy 
atmosferą Ziemi i przestrzenią kosmiczną 

 100 dni do matury – to studniówka 

 100 gram - to 10 dekagramów 

 100 kg – to kwintal  

Odszukaj wyraz „sto” w innych wyrazach: 

miasto, ciasto, nastolatka, stokrotka, historia, stopa, listonosz, 

listopad, stołek, czysto, pistolet, storczyk, prostownica, stoper 

  Herb Jana Pawła II 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_gregoria%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/10_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rok_przest%C4%99pny
https://pl.wikipedia.org/wiki/9_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_Celsjusza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura_wrzenia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poziom_morza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_K%C3%A1rm%C3%A1na
https://pl.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przestrze%C5%84_kosmiczna


Zagadki 

Dno oceanu. A gdzie ryba? 

 

    

    



W co się bawić? 

 

Domowy teatrzyk 

Kukiełkę czy pacynkę może zastąpić każda zabawka: lalka, miś, a nawet autko czy 

traktor. Nasz ulubiony patent: skarpetkowce, zrobione z naciągniętych na dłonie ko-

lorowych skarpetek, którym można (choć i bez nich są fajne) doszyć oczy z guzików 

i fryzury z włóczki. Skarpetkę naciąga się na dłoń w taki sposób, by kciuk był w miej-

scu na piętę, a reszta dłoni tam, gdzie powinny być palce. Dzięki temu skarpetkowy 

stworek może kłapać paszczą, gdy za niego mówicie. Możesz też urządzić teatr 

z prawdziwego zdarzenia: z kurtyną i pacynkami albo kukiełkami (np. zrobionymi 

z drewnianych łyżek). Możesz też rozstawić deskę do prasowania i przykryć ją obru-

sem. Kukiełki mogą występować nad nią albo przy podłodze, wychodząc zza kurtyny-

obrusa. 



 

 

                                        

 



 

 

 

Źródło: Internet; Elżbieta Wójcik „Raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy”; 

„Poradnik małego patrioty” – Marcin Przewoźniak 

 

Opracowanie materiału: Teresa Zapolska 

  



DRZEWO GENEALOGICZNE CZYLI HISTORIA RODU 

Drzewo genealogiczne to schematyczny sposób przedstawienia rodziny 

oraz zawiązków pomiędzy jej członkami. Schemat ten przypomina 

drzewo, na którym każdy z członków rodziny jest osobną gałęzią. Ge-

nealogia oznacza zaś historię rodu. 

Spróbuj stworzyć drzewo genealogiczne własnej rodziny. Schemat 

przedstawia miejsca na podobiznę twoją, twoich rodziców i dziadków. 

Możesz dorysować kolejne ramki i portrety pozostałych członków ro-

dziny. Starannie rozplanuj cały schemat. Na samej górze umieść naj-

starsze pokolenie, niżej- dzieci twoich dziadków, czyli twoich rodzi-

ców, ciotki i wujków. Na samym dole (obok siebie) zamieść podobizny 

członków najmłodszego pokolenia w rodzinie: rodzeństwo oraz kuzy-

nów. Połącz liniami odpowiednie osoby i podpisz, kim dla ciebie są. 

 



EKSPERYMENTY 

 

 



 

 

 



ZABAWA PLASTYCZNA 

 



 

Materiały przygotowała Urszula Kijak 



Szkatułka 

Będziesz potrzebował/a: 

 widokówki (6 sztuk) lub kartki z bloku technicznego, 

 igłę cerówkę, 

 nitkę (kordonek lub włóczkę); 

Sposób wykonania: 

Zadanie nie jest skomplikowane  ….wszystkie widokówki musisz zszyć tak jak 

jest to pokazane na zdjęciu. Pamiętaj tylko, że ostatnia widokówka ma być zszy-

ta z inną tylko z jednej strony – to będzie wieczko szkatułki, więc musi się otwie-

rać. 

Jeżeli nie masz widokówek, swoja prace musisz rozpocząć od wycięcia z bloku 

technicznego sześciu - równej wielkości prostokątów/ kwadratów. Nim zaczniesz 

szyć, możesz je najpierw ozdobić. 

Powodzenia   

 

Źródło: Internet 



„Zamydlone” obrazki 

Będziesz potrzebował/a: 

 płynu na bańki mydlane (przepis znajdziecie poniżej), 

 farb plakatowych/akwarelowych, 

 słomki do picia, 

 pisaków, 

 kartek z bloku rysunkowego; 

Przepis na bańki mydlane: 

 płyn do mycia naczyń (najlepszy jest Fairy i Ludwik), 

 woda, 

 gliceryna (do naszej pracy jej nie potrzebujemy, ale do Waszej dalszej za-

bawy – puszczania baniek -  już się przyda   – nadaje im połysku i spra-

wia, że są bardziej wytrzymałe) 

Jeżeli płyn ma posłużyć do dalszej zabawy ważne jest aby zachować odpo-

wiednie proporcje: 

 1 łyżka płynu do mycia naczyń, 

 10 łyżek wody, 

Dodatkowo na 1l płynu – 10 kropli gliceryny. 

Sposób wykonania: 

1. Do gotowego płynu dodajemy odrobinę farbki – aby go zabarwić. Jeżeli 

chcesz uzyskać kilka kolorów, rozdziel płyn do kilku mniejszych pojemników 

i do każdego z nich dodaj inny kolor farbki. 

2. Do pojemnika z zabarwionym płynem – włóż słomkę i zacznij delikatnie 

dmuchać, tak aby na powierzchni płynu utworzyła się piana. 

3. Pianę przenieś na kartkę i zostaw do wyschnięcia (nie przyklepuj jej ani nie 

rozmazuj, pozwól aby sama opadła i pozostawiła wzorek). 

4. Na tak przygotowanej kartce możesz zacząć tworzyć swoją pracę. Tematy-

ka zależy od Ciebie (może to być podwodny świat, krajobraz, podniebny 

świat itp. ale możesz również z powstałych kształtów stworzyć wymyślone 

przez siebie stworki). 

Udanej zabawy   



 

Źródło: Internet 



Odciski palców 

Będziesz potrzebował/a: 

 kartki A4, 

 farb akwarelowych, 

 kubek z wodą, 

 ręczniki papierowe, 

 pisaków; 

Sposób wykonania: 

1. Opuszki palców maczaj w wodzie, następnie w farbce i odciskaj na kartce.  

2. Gdy farbka wyschnie, możesz dorysować pisakami dowolne elementy. Na 

zdjęciach poniżej znajdziecie przykładowe prace. 

 

Źródło: Internet 



 

Źródło: Internet 

 

Źródło: Internet 



 

 

 



 

 

Źródło: „Modne ozdoby z mas plastycznych” J. Tołłoczko, P. Syndoman 



 

Źródło: „Modne ozdoby z mas plastycznych” J. Tołłoczko, P. Syndoman 

Podpowiedź 

Masę cukrową można przygotować bez dodatku glukozy. Oto przepis: 

 700 g cukru pudru, 

 4 listki żelatyny (20 g); 

Listki żelatyny łamiemy na kawałki i moczymy przez 5 minut w zimnej wodzie, 

następnie wyciągamy je i rozpuszczamy w 10 - 15 łyżkach gorącej wody (żelaty-

nę w proszku – 20 g od razu rozpuszczamy w gorącej wodzie). Do 650 g cukru 

pudru dodajemy 5 łyżek rozpuszczonej żelatyny i zagniatamy podobnie jak cia-

sto. Następnie dodajemy kolejne 2 łyżki żelatyny i dalej zagniatamy. Na początku 

cukier może się nie sklejać – nie przejmuj się, zagniataj dalej. 

Aby uzyskać potrzebne kolory podziel masę na kawałki i dodaj do nich barwniki 

spożywcze. 
 

Źródło: Internet 

Udanej zabawy     

Opracowanie: Agata Graj 


