GRA TERENOWA DLA ZUCHÓW
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CHORAGWI PODKARPACKIEJ
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"Z tej Ziemi"
RZESZÓW, 16.12.2018R.

Opracowała: phm. Anna Hawrylak
Zasady gry:
Wszyscy spotykamy się w Parku Jedności z Macierzą
w Rzeszowie, punkt zbiórki patroli znajduje się koło sceny (muszli).
Patrole otrzymują:
- mapę z zaznaczonymi punktami w których są umiejscowione
zadania,
- kartę zaliczeń,
- długopis.
Grę zaczynamy od wspólnego śpiewu piosenki „Światło
z Betlejem”. Patrole będą wypuszczane pojedynczo co 10 minut.
Pozostali zostaną zaproszeni do wspólnego pląsowania, śpiewania
oraz zabaw animacyjnych.
Gra ma 5 zadań do zrealizowania, maksymalna ilość punktów do
zdobycia: 39. Czas realizacji nieograniczony.
Na zakończenie każdy patrol otrzyma dyplom zaliczenia gry.
Życzę powodzenia!!!

Potrzebne materiały:
- długopis,
- klej,
-kartki papieru ksero,
- puzzle,
-telefon lub aparat komórkowy (każda gromada we własnym
zakresie).

Zadanie 1.

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – odpowiedz na pytania.
Wszystkie informacje, których nie znasz znajdują się w bazie informacji
(zaznaczone na mapie).

Liczba punktów do zdobycia: 0 - 12
L.p.
1)

Zadanie /pytanie
Jak nazywał się Papież Jan Paweł II?

3)

Gdzie i kiedy się urodził się Papież Jan
Paweł II?
Jak mieli na imię rodzice Jana Pawła II?

4)

Jak nazywano Jana Pawła II w dzieciństwie?

5)

7)

Co papież kochał najbardziej (jakie sporty,
tereny)?
Jakie ciastko najbardziej smakowało
papieżowi?
Kiedy został wybrany na Papieża?

8)

Ile krajów odwiedził Jan Paweł II?

9)

Ile razy pielgrzymował J.P.II do ojczyzny?

2)

6)

10) Ile lat Jan Paweł II był głową Kościoła
katolickiego?
11) Kiedy i gdzie zmarł Jan Paweł II?
12) Kiedy Papież Franciszek ogłosił Jana Pawła
II świętym

Odpowiedź

Zadanie 2.
ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
Wymieńcie chociaż 3 fakty, które potwierdzą, że Jan Paweł II
postępował w zgodzie z Prawem Zucha (dla zuchów) lub zgodnie
z Prawem Harcerskim (dla harcerzy).
Liczba punktów do zdobycia: 0 - 10

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fakty

Zadanie 3.

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
Ułóż puzzle i przyklej na papierze.

Liczba punktów do zdobycia: 0 – 2

Zadanie 4.
ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
Nauczcie się (lub przypomnijcie) słowa pieśni „Barka” i zaśpiewajcie razem.
Liczba punktów do zdobycia: 0 – 5
„Barka”
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.

Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś….
3. Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu
I samotności.
Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś…
4. Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią
I słowem życia.
Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś…

Zadanie 5.
ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
Wykonajcie ze znalezionych w parku rzeczy „Barkę dla Jana Pawła II, która
będzie rozwozić Światełko Betlejemskie wśród zuchów i harcerzy”, zróbcie
zdjęcie, które będzie na zaliczenie zadania.

Liczba punktów do zdobycia: 0 – 10

KARTA ZALICZEN

Zadanie
1.
2.
3.
4.
5.

Liczba
punktów
0-12
0-10
0-2
0-5
0-10
Razem:

Punkty za zaliczone
zadanie

Maksymalna liczba zdobytych punktów wynosi : 39.

BANK INFORMACJI
18 maja 1920r. w Wadowicach urodził się Karol Józef Wojtyła syn Karola
i Emilii z domu Kaczorowskiej. Karol miał starszego brata Edmunda. Kiedy
skończył sześć lat rodzice zapisali go do Miejskiej Szkoły Powszechnej
w Wadowicach. 13 kwietnia 1929r. w wadowickim szpitalu umiera Emilia
Wojtyła. Karol miał wtedy 9 lat. W 1930r. we wrześniu rozpoczął naukę
w Męskim Gimnazjum Śląskim. Karol dał się poznać jako bardzo żywy, zdolny,
bystry i dobry uczeń. W 1932r. umarł jego brat Edmund, który był lekarzem.
W 1938r. w maju arcybiskup Sapieha udzielił mu sakramentu bierzmowania.
W połowie maja zdał maturę. W czerwcu zapisał się na Wydział Filozofii na
Uniwersytet Jagielloński i wówczas razem z ojcem przeniósł sie do Krakowa. W
1939r. kiedy wybuchła wojna, rozpoczął konspiracyjne studia i działalność w
podziemnym ruchu oporu. W 1940r.we wrześniu rozpoczął prace
w kamieniołomach , potem został pracownikiem Zakładów Chemicznych Solvay.
18 lutego 1941 roku umarł ojciec Karola. W 1942r. w październiku Karol Wojtyła
wstąpił do konspiracyjnego seminarium w Krakowie. 1 listopada 1946r. z rąk
kardynała Sapiehy otrzymał święcenie kapłańskie. Rozpoczął pracę doktorską i w
1954r. w styczniu otrzymał tytuł doktora habilitowanego. 8 marca 1964 r. Wojtyła
został wprowadzony na urząd arcybiskupa Krakowa. W 1978r. papież Paweł VI
mianawał Karola Wojtyłę kardynałem. 16 października 1978r. kardynał Karol
Wojtyła został wybrany na papieża. Przyjął imię Jan Paweł II,
a 22
października oficjalnie rozpoczął swój pontyfikat - Nie lękajcie się! Otwórzcie
drzwi Chrystusowi - Był zawsze przeciwnikiem wojny. 2 kwietnia 2005r. o
godzinie 21:37 umarł Ojciec Święty Jan Paweł ll. Jego pontyfikat był trzecim, co
do długości trwania w historii Kościoła Katolickiego. Trwał 9497 dni. 2011.05.01.
odbyła się Beatyfikacja Jana Pawła II przez Papieża Benedykta XVI
2014.04.27 Papież Franciszek ogłosił Jana Pawła II świętym.
Karol Wojtyła był pierwszym papieżem jeżdżącym na nartach, wspinającym
się po górach, pływającym kajakiem. Był też pierwszym Słowianinem, który
zasiadł na tronie Piotrowym. To Polak Karol Wojtyła, który przez blisko 27 lat był
głową Kościoła katolickiego. Jego historia rozpoczyna się w Wadowicach. Tu 18
maja 1920 roku urodził się drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Na
chrzcie otrzymał imiona Karol Józef. Pierwsze lata życia spędził w skromnej
kamienicy przy ulicy Kościelnej 7. W dzieciństwie najczęściej nazywano go
Lolkiem. Był zdolny i wysportowany. Regularnie grał w piłkę nożną, jeździł na
nartach. Jako 9-letni chłopiec stracił matkę, potem także starszego brata Edmunda.
W 1938 roku razem z tatą Karol przeniósł się do Krakowa. Tu rozpoczął studia
polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po wybuchu wojny przerwał studia,
zaczął pracować fizycznie w kamieniołomie i zakładach chemicznych. Znalazł czas

na rozwijanie swojej teatralnej pasji. W 1941 roku Karol wraz z przyjaciółmi
założył Teatr Rapsodyczny. W tym samym roku zmarł ojciec przyszłego papieża.
Jesienią 1942 roku Karol Wojtyła wstąpił do Krakowskiego Seminarium
Duchownego. Cztery lata później otrzymał święcenia. Jego kapłańska droga
rozpoczęła się od Rzymu, gdzie kontynuował studia, potem była praca w kolejnych
polskich parafiach. Tu ksiądz Wojtyła szczególną uwagę poświęcał młodzieży.
Były wspólne wycieczki. By zmylić milicję, zdejmował sutannę i kazał się
nazywać wujkiem. Karol Wojtyła - droga do Rzymu W 1958 roku Karol Wojtyła
został mianowany biskupem, pięć lat później krakowskim arcybiskupem, a od 1967
roku był już kardynałem. Stał się znanym w Europie autorytetem. Był, obok
prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, najważniejszą postacią
Episkopatu Polski. Aktywnie uczestniczył w czasie obrad Soboru Watykańskiego
II. Jako kardynał pojechał do Rzymu na konklawe po śmierci papieża Jana Pawła I.
16 października 1978 roku Polak Karol Wojtyła został papieżem. Był pierwszym
po 455 latach biskupem Rzymu, niebędącym Włochem. Pontyfikat Jana Pawła II
zalicza się do jednego z najdłuższych. Trwał 9666 dni. W tym czasie Ojciec Święty
ogłosił błogosławionymi ponad 1300 osób, kanonizował 480 świętych. Papież
Polak otworzył Watykan i papiestwo na ludzi. W czasie pontyfikatu odwiedził 135
krajów. Do ojczyzny pielgrzymował siedem razy. Przez wiele lat Ojciec Święty
zmagał się także z ciężkimi chorobami. W lutym 2005 roku jego stan zdrowia
zaczął się gwałtownie pogarszać. 2 kwietnia 2005 roku, o godz. 21 37, Jan Paweł II
odszedł
do
Domu
Pana.
Pełna listę podróży apostolskich Jana Pawła II:
Jan Paweł II odbył 104 wizyty apostolskie; odwiedził 135 krajów (niektóre
wielokrotnie), przebył ponad 1,6 miliona kilometrów, co odpowiada 40- krotnemu
okrążeniu Ziemi wokół równika i czterokrotnej odległości między Ziemią a
Księżycem. Najdalsza pielgrzymka to Daleki Wschód (Bangladesz, Singapur)
Fidżi, Nowa Zelandia, Australia i Seszele - 48 974 km, zaś najbliższa to San
Marino - 470 km. Jeden rok i 7 miesięcy spędził Jan Paweł II
w
podróżach, a 5 godzin trwała najkrótsza pielgrzymka (do San Marino).
W pielgrzymkach wyrażał poszanowanie dla każdej kultury i każdego człowieka.
Niósł ze sobą przesłanie miłości do Boga i drugiego człowieka, pracy nad sobą, i
szacunku dla swojej Ojczyzny.

