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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa IV

2. Przedmiot

historia

3. Temat zajęć:

Jan Paweł II - papież pielgrzym.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat wynika z podstawy programowej historii. Wybrałam ten temat, ponieważ Jan Paweł II był wybitną 
postacią historyczną, zasłużył się dla Polski, rozsławił naszą ojczyznę w świecie.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Przekazanie treści w sposób ciekawy, bliski dzieciom. Formy wizualne są łatwiej przyswajalne, 
aktywizują uczniów, są atrakcyjne.

7. Cel ogólny zajęć

Zapoznanie z postacią Jana Pawła II. Poznanie jego drogi życiowej i dokonań.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń poprawnie posługuje się terminami; papież, konklawe, kardynał, pontyfikat.
2. Uczeń określa czas wydarzeń: 1920 r. - data ur. papieża, 1978 - wybór Karola Wojtyły na papieża, 

2005 - śmierć papieża, 2014 r. ogłoszenie świętym.
3. Uczeń potrafi wytłumaczyć określenie "papież pielgrzym".
4. Uczeń omawia zasługi Jana Pawła II dla Polski.

9. Metody i formy pracy

- rozmowa kierowana
- pogadanka
- elementy wykładu, prezentacja multimedialna
- burza mózgów
- praca z podręcznikiem i z mapą
- praca w parach, praca indywidualna

10. Środki dydaktyczne

- prezentacja multimedialna youtube.com
- Podręcznik "Wczoraj i dziś"4, wersja papierowa 
- karta pracy 
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- linki do materiałów z Youtube
- wordwall (quiz)
- gra edukacyjna "Wydarzenia i postaci" (zasoby  internetowe GWO)
- materiały prasowe.

11. Wymagania w zakresie technologii

- monitor multimedialny
- tablety

12. Przebieg zajęć

Czynności wstępne i organizacyjne

Powitanie. Sprawdzenie listy obecności. Podanie wstępnego tematu zajęć (Poznamy ważną postać 
historyczną).
Uczniowie w kolejnym etapie sami odkryją, kto będzie bohaterem zajęć.

Aktywność nr 1

Temat:

Kogo poznamy na dzisiejszych zajęciach?

Czas trwania

5 min

Opis aktywności

Nauczyciel  rozdaje uczniom wycinki prasowe dotyczące życia i działalności Jana Pawła I (praca w 
parach). Zadaje uczniom pytania:
- Kogo dotyczą te materiały?
- Kto już słyszał o tej postaci?
- Co wiecie o Janie Pawle II?
- Jaki będzie temat zajęć? (uczniowie z pomocą nauczyciela formułują temat zajęć "Jan Paweł II - papież".

Aktywność nr 2

Temat

Jan Paweł II - poznajemy papieża Polaka

Czas trwania

15 min

Opis aktywności

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC7f2CuuDzAhWjlosKHZ9oDeIQwqsBegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTYMIS-
0_v8g&usg=AOvVaw3zz90lJ2YtqXUX06JTS2Vw

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC7f2CuuDzAhWjlosKHZ9oDeIQwqsBegQIAxAB&url=https://www.youtube.com/watch?v=TYMIS-0_v8g&usg=AOvVaw3zz90lJ2YtqXUX06JTS2Vw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC7f2CuuDzAhWjlosKHZ9oDeIQwqsBegQIAxAB&url=https://www.youtube.com/watch?v=TYMIS-0_v8g&usg=AOvVaw3zz90lJ2YtqXUX06JTS2Vw
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Uczniowie po obejrzeniu prezentacji wymieniają dokonania Jana Pawła II, nauczyciel poleca odczytanie 
odpowiednich fragmentów z podręcznika -aby uzupełnić informacje.

Aktywność nr 3

Temat

Praca z tekstem źródłowym

Czas trwania

15 min

Opis aktywności

Nauczyciel poleca wyszukać w zasobach internetowych (na tabletach) cytaty z tekstów Jana Pawła II.
Uczniowie odczytują wybrane cytaty. Wspólnie interpretują ich znaczenie. Np.  
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsekretypiekna.com.pl%2Fnajpiekniejsze-cytaty-
jana-pawla-
ii%2F&psig=AOvVaw1XBJV6kvVrpCc_dincue2Z&ust=1635076980639000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwihyZTGvuDzAhUQiYsKHRFfDvkQr4kDegUIARDZAQ

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fallegro.pl%2Foferta%2Fbialo-zolty-magnes-
cytat-jan-pawel-ii-cytaty-
8414444668&psig=AOvVaw1XBJV6kvVrpCc_dincue2Z&ust=1635076980639000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwihyZTGvuDzAhUQiYsKHRFfDvkQr4kDegUIARDfAQ

Wybrane cytaty nauczyciel wyświetla na tablicy multimedialnej wraz ze zdjęciami papieża.

Aktywność nr 4

Temat

Quiz o Janie Pawle II

Czas trwania

5 min

Opis aktywności

https://wordwall.net/pl/resource/17313252/historia/kr%c3%b3tko-o-janie-pawle-ii

Podsumowanie lekcji

Uczniowie wykonują wybrane ćwiczenie z zeszytu ćw. "Wczoraj i dziś" Nowa Era (oceń prawda czy fałsz).

13. Sposób ewaluacji zajęć

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://sekretypiekna.com.pl/najpiekniejsze-cytaty-jana-pawla-ii/&psig=AOvVaw1XBJV6kvVrpCc_dincue2Z&ust=1635076980639000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwihyZTGvuDzAhUQiYsKHRFfDvkQr4kDegUIARDZAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://sekretypiekna.com.pl/najpiekniejsze-cytaty-jana-pawla-ii/&psig=AOvVaw1XBJV6kvVrpCc_dincue2Z&ust=1635076980639000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwihyZTGvuDzAhUQiYsKHRFfDvkQr4kDegUIARDZAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://sekretypiekna.com.pl/najpiekniejsze-cytaty-jana-pawla-ii/&psig=AOvVaw1XBJV6kvVrpCc_dincue2Z&ust=1635076980639000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwihyZTGvuDzAhUQiYsKHRFfDvkQr4kDegUIARDZAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://allegro.pl/oferta/bialo-zolty-magnes-cytat-jan-pawel-ii-cytaty-8414444668&psig=AOvVaw1XBJV6kvVrpCc_dincue2Z&ust=1635076980639000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwihyZTGvuDzAhUQiYsKHRFfDvkQr4kDegUIARDfAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://allegro.pl/oferta/bialo-zolty-magnes-cytat-jan-pawel-ii-cytaty-8414444668&psig=AOvVaw1XBJV6kvVrpCc_dincue2Z&ust=1635076980639000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwihyZTGvuDzAhUQiYsKHRFfDvkQr4kDegUIARDfAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://allegro.pl/oferta/bialo-zolty-magnes-cytat-jan-pawel-ii-cytaty-8414444668&psig=AOvVaw1XBJV6kvVrpCc_dincue2Z&ust=1635076980639000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwihyZTGvuDzAhUQiYsKHRFfDvkQr4kDegUIARDfAQ
https://wordwall.net/pl/resource/17313252/historia/krótko-o-janie-pawle-ii
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Dokończ zdania, które masz na karcie pracy;
Dziś dowiedziałem/am się, że ...................................................................................
Dziś na lekcji najbardziej podobało mi się .........................................................
Lekcja była ......................................................................................................................

14. Licencja

CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

https://postaci.gwo.pl/#/gra-cef56994-d8b9-11e9-b439-b119dfabdc8c

Można też skorzystać  z gry " Wydarzenia i postaci" - wybierając postać Jana Pawła II - uczniowie 
dobierają odpowiednie karty.
16. Materiały pomocnicze
18. Forma prowadzenia zajęć: stacjonarna

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl
https://postaci.gwo.pl/#/gra-cef56994-d8b9-11e9-b439-b119dfabdc8c

