
 
 

Praca dla uczniów z klasy I Branżowej po gimnazjum i podstawówce oraz 

uczniów z klasy I Technikum po gimnazjum  

 

Temat do zapisania do zeszytu: „Światowe Dni Młodzieży” 

 

UWAGA!!! PROSZĘ BARDZO O NADRABIANIE ZALEGŁOŚĆI ZE 

ZDALNEGO UCZENIA NIEKTÓRZY MAJĄ JE OGROMNE PROSZĘ 

NIE BYĆ ZDZIWIONYM JEŻELI BĘDZIE TO MIAŁO PRZEŁOŻENIE 

NA WASZE OCENY. PROPOZYCJE OCEN ZOSTAŁY WYSTAWIONE, 

JEST JESZCZE CZAS ABY COŚ ZMIENIĆ. OCENY ZE 

SPRAWDZIANU PODAM W NALBLIŻSZYCH DNIACH W MAILACH! 

PROSZĘ PONADTO O ZROBIENIE ZDJĘĆ ZESZYTU UCZNIA OD 

OCENY Z PÓŁROCZA ZA ZESZYT I WYSŁANIE MI ZDJĘĆ BĘDZIE 

TO KOLEJNA NASZA OCENA ZA PRACĘ UCZNIA W ZESZYCIE. 

CZAS WYSŁANIA ZDJĘĆ DO DNIA WSYTAWIENIA OCEN 

KOŃCOWYCH!  

 

 WPROWADZENIE: 

Szczęść Boże. Witam! Dziękuję za nadesłanie prac z ostatniego naszego tematu i napisanie 

sprawdzianu. Jeszcze nie poprawiłem waszych sprawdzianów, oceny podam w mailach 

zwrotnych. Ostatnio jesteśmy skupieni w naszych katechezach wokół św. Jana Pawła II. Dzisiaj 

temat także z nim powiązany, a mianowicie zapoznamy się z ideą Światowych Dni Młodzieży, 

których św. Jan Paweł II był inicjatorem.  

Proszę zapisać podany wyżej temat do waszych zeszytów! 

 

Zapewne dobrze pamiętacie minione wydarzenie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. 

Atmosfera i klimat wielu tysięcy młodych ludzi modlących się wspólnie na krakowskich 

błoniach pod przewodnictwem Ojca Świętego wywarło na wielu ogromne wrażenie. Być może 

nawet niektórzy z was mieli okazję być wtedy osobiście na spotkaniu i doświadczyć atmosfery 

Światowych Dni Młodzieży. Jak to się stało że młodzież z całego świata zbiera się w jednym 

miejscu aby wspólnie się modlić? Kto był inicjatorem ŚDM? Na te i inne pytania odpowiemy 

podczas naszej katechezy.  

Aby zobaczyć atmosferę z jaką młodzi ludzie wyznają że ich Panem jest Jezus oraz ideę 

Światowych Dni Młodzieży zapraszam was do oglądnięcia filmiku.  

 

Poniżej znajduje się link do stronki. 



 
 

 Ćwiczenie 1: Obejrzyj filmik i wykonaj polecenia.  

LINK DO FILMIKU  

https://www.youtube.com/watch?v=OTlEDrM7CCQ 

Obejrzyj filmik jeszcze raz i uzupełnij tabelę wpisując w oparciu o filmik nazwy miast w 

których odbyły się Światowe Dni Młodzieży oraz daty ich odbycia :  

 

 

Lp. Miasto Data 
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UZUPEŁNIONĄ TABELKĘ PROSZĘ ZAPISAĆ LUB WKLEIĆ W ZESZYCIE 

UCZNIA, JAKO FORMA NOTATKI!  

 

Zapoznaliście się z miejscami, gdzie odbyły się Światowe Dni Młodzieży oraz poznaliście 

atmosferę i klimat z nimi związany teraz pora dowiedzieć się jak powstała ta niezwykła 

inicjatywa. 

 

  Ćwiczenie 2: Przeczytaj tekst mówiący o Światowych Dniach Młodzieży i 

uzupełnij tabelę.  

https://www.youtube.com/watch?v=OTlEDrM7CCQ


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj tekst jeszcze raz i odpowiedz na pytania: 

1. Kto zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży? 

………………………………………………………………………………………………....... 

2. Gdzie i kiedy odbyło się pierwsze spotkanie? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Światowe Dni Młodzieży swój początek zawdzięczają św. Janowi Pawłowi II, który w 1984 roku w 

Rzymie zainicjował pierwsze spotkanie młodych, które miało bardziej lokalny charakter. Papież 

jednak pragnął, aby spotkania miały charakter ogólnoświatowy, dlatego też od 1985 roku rozpoczęto 

przygotowania do światowego wymiaru spotkań młodzieży. Pierwsze takie spotkanie miało miejsce 

w 1987 roku w Buenos Aires wzięło w nim udział około 900 tys. uczestników. Później dzieło cieszyło 

się coraz większą popularnością. Spotkania młodzieży odbywają się co dwa lub trzy lata zawsze w 

innym miejscu. Oprócz tego w każdą Niedzielę Palmową młodzież z diecezji spotyka się na lokalnych 

spotkaniach, u nas jest to tzw. Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej. Światowe Dni 

Młodzieży przetrwały śmierć papieża Jana Pawła II, jego następcy papież Benedykt XVI oraz obecny 

Ojciec Święty Franciszek spotykają się nadal z młodymi na całym świecie. Ostatnie spotkanie w 

ramach Światowych Dni Młodzieży odbyło się w Panamie w 2019 roku. Światowe Dni Młodzieży 

mają swoje specjalne symbole jest nim: krzyż ofiarowany przez młodzież z Międzynarodowego 

Centrum Młodzieży, który jest obecny na każdym spotkanie oraz ikona Matki Bożej Opiekunki Ludu 

Rzymskiego.         



 
 

3. Co ile lat odbywają się Światowe Dni Młodzieży? 

…………………………………………………………………………………………………... 

4. Jak nazywa się lokalne spotkanie młodzieży w naszej diecezji? 

…………………………………………………………………………………………………... 

5. Wymień symbole Światowych Dni Młodzieży? 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 NOTATKĘ STANOWIĄ ROZWIĄZANIA ĆWICZENIA 1 I 2.  

 

Wykonane ćwiczenia z zadaniem domowym należy wysłać w formie zdjęcia na podany 

adres mailowy: rolnikreligia2020@gmail.com 

Czas wykonania zadania do 02.06.2020 r. (Wtorek)  

Życzę powodzenia!  

 

 

mailto:rolnikreligia2020@gmail.com

