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Program nauczania religii dla klas IV-VI 

szkoły podstawowej 

Numer programu AZ-2-01/10 

Program przeznaczony do nauczania religii uczniów, którzy przeżyli 

już czas chrześcijańskiej inicjacji w katechizacji szkolnej i parafialnej, 

zakłada, 

że dzieci znają i doświadczają prawdy o Bogu, który wzywa do życia 

w jedności z Nim i miłości oraz przebacza wszystkie grzechy. Ważnym 

momentem w ich życiu było spotkanie z Chrystusem w sakramencie pokuty 

i pojednania, a przede wszystkim pełne uczestnictwo w Eucharystii. 

Obecnie rodzi się nowe pytanie: jakie mają być dalsze ich losy w kontaktach 

z Bogiem i ludźmi? Co powinno stać się z nimi podczas następnych 

trzech lat wychowania chrześcijańskiego w domu, w szkole i w parafii? 

W jaki sposób powinni odpowiedzieć Bogu na Jego wezwanie? 

Program nauczania religii w szkole podejmuje dalsze wysiłki umożliwiające 

rozwijanie więzów z Bogiem i Jezusem Chrystusem poprzez coraz 

bardziej świadome korzystanie z sakramentów pokuty i Eucharystii oraz 

wprowadza ucznia w historię zbawienia. Program zakłada ponadto stopniowe 

doskonalenie umiejętności ucznia: modlitwy, wyznawania wiary, 

zachowywania wymagań Jezusa Chrystusa, udziału w liturgii, współdziałania 

w aktywnym budowaniu i rozwoju Kościoła. 

Program przyjmuje strukturę egzystencjalną Przy jej pomocy ma ułatwić 

katechizowanym nabywanie umiejętności religijnego wyjaśniania 

w świetle słowa Bożego spraw własnego życia; kształtować postawy, które 

mają realizować w życiu prawdy chrześcijańskie. Działania te skupiają się 

na wartościach szczególnie bliskich dziecku w przeżywanym etapie rozwoju. 

Stopniowo poznając wybrane wydarzenia z historii zbawienia i od68 
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krywając miłość Boga, misję zbawczą Jezusa Chrystusa i rozwój Kościoła, 

uczeń odnajduje poszczególne doświadczenia biblijne i eklezjalne w liturgii 

Kościoła, a przykłady świadków wiary w Starym i Nowym Testamencie; 

a przede wszystkim życie, nauczanie, działalność, śmierć i zmartwychwstanie 

Jezusa Chrystusa zachęcają i motywują go do umacniania relacji 

z Bogiem oraz podejmowania stałej formacji chrześcijańskiej. Zakłada się, 

że cele te mogą zostać zrealizowane przy współdziałaniu szkoły, parafii 

i rodziny katechizowanych. Program szkolny musi zatem być dopełniony 

i korespondować z systematycznymi działaniami katechetycznymi 

w parafii. 

Ideę przewodnią programu określa tytuł: „Poznaję Boga i w Niego wierzę". 



Program poszczególnych roczników koncentruje się wokół następujących 

haseł: 

• Klasa IV - Jestem chrześcijaninem; 

• Klasa V - Wierzę w Boga; 

• Klasa VI - Wierzę w Kościół. 

Cele katechetyczne - wymagania ogólne 
I. Odbiór, analiza i interpretacja tekstów o charakterze religijnym. 
F 

Uczeń rozwija sprawność uważnego słuchania Pisma Świętego, katechizmu 

i innych tekstów, umiejętność rozumienia znaczeń słownictwa religijnego; 

rozwija umiejętność poszukiwania interesujących go wiadomości, 

a także ich porządkowania oraz poznawania dzieł sztuki religijnej; poznaje 

teksty biblijne i inne teksty religijne niezbędne dla tego etapu rozwoju 

religijnego; 

uczy się je odbierać świadomie i refleksyjnie; rozwija zainteresowania 

różnymi dziedzinami religii; poznaje specyfikę sposobów wypowiedzi 

o charakterze religijnym; w kontakcie z tekstami biblijnymi i innymi 

tekstami religijnymi kształtuje chrześcijańską hierarchię wartości, swoją 

wrażliwość, gust estetyczny, poczucie własnej tożsamości ucznia Chrystusa 

i postawę miłości Kościoła i Ojczyzny. 

II. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń rozwija umiejętność wypowiadania się 

w mowie i w piśmie na tematy poruszane na zajęciach, związane z 

poznawanymi 

tekstami biblijnymi i innymi tekstami o charakterze religijnym 

i własnymi zainteresowaniami; dba o poprawność wypowiedzi własnych, 

a ich formę kształtuje odpowiednio do celu wypowiedzi. 
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III. Zainteresowanie problematyką kościelną. Uczeń zadaje pytania: 

dlaczego jest tak, jak jest? i czy mogłoby być inaczej? w odniesieniu 

do obecności Kościoła w świecie oraz próbuje odpowiedzieć na zadane 

pytania. 

IV. Zaciekawienie otaczającym światem i praktyczne wykorzystanie 

wiedzy religijnej. Uczeń stawia pytania dotyczące zjawisk zachodzących 

w jego najbliższym otoczeniu i w społeczności świeckiej i kościelnej, 

prezentuje 

postawę badawczą w poznawaniu relacji: Kościół - świat przez 

poszukiwanie odpowiedzi na pytania: dlaczego?, jak jest?, co się stanie, 

gdy?; rozpoznaje podstawowe sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu oraz 

podejmuje działania zwiększające bezpieczeństwo własne i innych, 

świadomie 

działa na rzecz ochrony zdrowia własnego i szacunku dla zdrowia 

innych; mając świadomość, że świat został stworzony przez Boga, szanuje 



przyrodę i dorobek kulturowy społeczności. 

V. Postawa moralna. Uczeń prezentuje refleksyjną postawę wobec 

człowieka, 

jego natury, powinności moralnych oraz wobec różnych sytuacji 

życiowych; rozpoznaje swoje obowiązki wobec najbliższego otoczenia, 

rodziny i szkoły; rozpoznaje podstawowe wartości i dokonuje właściwej 

ich hierarchizacji; wyraża opinie i wartościuje zjawiska społeczno-religijne 

na poziomie społeczności szkolnej i społeczności lokalnej. 

Klasa IV s z k o ł y p o d s t a w o w ej 

JESTEM CHRZEŚCIJANINEM 
Program nauczania religii w klasie IV zakłada kontynuację i dopełnienie 

dotychczasowej formacji religijno-moralnej uczniów po zakończeniu 

szkolnego cyklu edukacji wczesnoszkolnej i przyjęciu I Komunii Świętej. 

Odnosząc się do doświadczeń religijnych, jakie posiadają dzieci 

w związku z możliwością pełnego uczestniczenia w Eucharystii, i do 

odpowiadających 

im wartości ogólnoludzkich, lekcja religii ma pomóc wychowankom 

w pogłębieniu nawiązanej w ubiegłym roku pełnej przyjaźni 

z Chrystusem poprzez praktykowanie modlitwy i I piątków miesiąca, pełny 

i czynny udział we Mszy Świętej, udział w wydarzeniach roku liturgicznego 

oraz budowanie i umacnianie wspólnoty Kościoła (dział 1). Wychodząc 

od konieczności przyjaźni z Chrystusem, uświadamiamy, że z tym 

wiąże się potrzeba poznawania Boga na różne sposoby objawiającego się 

człowiekowi (dział 2), odkrywania wiary (dział 3), dawania odpowiedzi 
r 

na wezwanie Boga zawarte w Piśmie Świętym poprzez postawę miłości 

względem Boga i ludzi (dział 4) oraz konsekwentnego podążania z Jezusem 

do Boga Ojca (dział 5). 

1. Żyję w przyjaźni z Jezusem 
Cele katechetyczne 

• Odkrywanie wartości przyjaźni i wspólnoty. 

• Ukazanie sposobów i konieczności pielęgnowania przyjaźni z Jezusem. 

• Kształtowanie umiejętności świadomego, systematycznego, pełnego 

i czynnego udziału w Eucharystii oraz w wydarzeniach roku liturgicznego. 
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• Rozwijanie motywów do praktykowania codziennej modlitwy oraz do 

regularnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. 

• Kształtowanie postawy apostolskiej i ewangelizacyjnej. 

Treści 

• Nowy rok katechetyczny jako czas pogłębienia przyjaźni z Jezusem 

oraz poszukiwania własnego miejsca we wspólnocie Kościoła i w 

świecie. 



• Sens i wartość przyjaźni z Jezusem. Przykazanie miłości fundamentem 

przyjaźni. 
r 

• Pierwsze piątki miesiąca. Msza Święta spotykaniem się z Jezusem, 

który nas umacnia swoim Słowem i Ciałem. Modlitwa pogłębieniem 

przyjaźni i więzi z Bogiem. 

Wymagania 

Uczeń: 

• rozumie sens i wartość przyjaźni z Jezusem, 

• wymienia i omawia sposoby umacniania przyjaźni z Jezusem, 

• wyjaśnia, dlaczego przykazanie miłości jest fundament przyjaźni, 

• wyjaśnia zależność roku liturgicznego od historii zbawienia, 

• wyjaśnia istotę pierwszych piątków miesiąca, 

• wyjaśnia, dlaczego modlitwa jest podstawą życia chrześcijańskiego, 

• wyjaśnia, dlaczego powinien często korzystać z sakramentu pokuty 

i pojednania, 

• wyjaśnia, na czym polega pełny i czynny udział we Mszy Świętej, 

• określa, jak może przyczynić się do tworzenia wspólnoty, 

• wskazuje, jak można wyrazić wdzięczność Jezusowi za dzieło zbawienia 

i nieustanną Jego obecność w liturgii roku kościelnego, 

• wskazuje, jak może planować swoje życie w przyjaźni z Jezusem, 

wskazując na znaczenie modlitwy, liturgii i sakramentów. 

Korelacja z edukacją szkolną 

• Język polski: Wartości: przyjaźń, wspólnota, wierność; umiejętność 

prezentowania własnego zdania i uzasadniania go; przykłady bohaterów 

lektur szukających prawdziwej przyjaźni. 

• Historia i społeczeństwo: Postawa wobec innych, postawy prospołeczne, 

aspołeczne; wzorce osobowe. 
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• Wychowanie do życia w rodzinie: Wspólnota rodzinna, przekaz wartości 

w rodzinie, więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje w rodzinie; 

istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie 

sobie pomocy, współpraca, empatia. 

2. Poznaję Boga 
Cele katechetyczne 

• Pogłębienie prawdy o Bogu jako Stworzycielu i Zbawicielu człowieka. 

• Poznanie różnych sposobów objawiania się Boga człowiekowi. 
r 

• Nabywanie umiejętności korzystania z Pisma Świętego. 

• Motywowanie do poznawania różnych tekstów biblijnych i ich przesłania 

oraz do poznawania nauczania Kościoła. 

• Kształtowanie umiejętności dawania odpowiedzi na wezwanie Boga 
# r 



zawarte w Piśmie Świętym. 

Treści 

• Odkrywanie tajemnic świata jako śladów Boga wychodzącego ku ludziom; 

znaki niewidzialnego Boga w widzialnym świecie. 

• Jedność Boga z ludźmi jako odwieczny plan Stwórcy; zbawienie jako 

potwierdzenie Bożego planu miłości. Sposoby odnawiania i podtrzymywania 

jedności z Bogiem. 

• Jeden Bóg i wiele sposobów objawiania się człowiekowi - Bóg daje się 

poznać przez stworzony świat i swoje Słowo; najpełniejsze objawienie 

Boga w Chrystusie; obecność Boga działającego w Kościele. 
r 

• Pismo Święte natchnionym źródłem odkrywania tajemnicy Boga i księgą 

miłości Boga do człowieka. Jedność Starego i Nowego Testamentu; 

Bóg przemawia do swego ludu w liturgii. 

• Ewangelia Dobrą Nowiną o zbawieniu w Jezusie Chrystusie powierzoną 

wiernym wszystkich czasów; aktualne odczytywanie nauki Chrystusa 

w liturgii Słowa. 

• Postawa dziękczynienia za Boże Objawienie wyrażana w modlitwie 

i uczynkach; gotowość pogłębiania znajomości prawdy o Bogu; 

odnajdywanie 

ziaren Słowa w literaturze i kulturze. 
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Wymagania 

Uczeń: 

• wyjaśnia pojęcia: „objawienie", „objawienie Boże", „natchnienie biblijne", 

„Stary Testament", „Nowy Testament", „Ewangelia", 

• opisuje sposoby objawiania się Boga człowiekowi, 

• podaje podstawowe zasady korzystania z Pisma Świętego, 
F 

• podaje nazwy wybranych ksiąg Pisma Świętego i ich autorów, 

• wyjaśnia, dlaczego Ewangelia jest Dobrą Nowiną o zbawieniu w Jezusie, 
r 

• wyjaśnia, dlaczego Pismo Święte jest nazywane księgą miłości Boga 

do człowieka, r 

• wskazuje moment, kiedy w liturgii Mszy Świętej czytany jest fragment 

Starego, a kiedy Nowego Testamentu, 

• odnajduje i interpretuje wybrane perykopy biblijne, 

• formułuje modlitwę wdzięczności za słowa i miłość Boga, którą odnaj- r 

duje w Piśmie Świętym, 

• wskazuje, dlaczego chrześcijanin powinien poznawać Objawienie 

Boże i nauczanie Kościoła, 

• wskazuje na związek Biblii z życiem narodu i kulturą chrześcijańską. 

Korelacja z edukacją szkolną 

• Język polski: Umiejętność czytania tekstów głośno i cicho; określania 



tematu i głównej myśl tekstu; identyfikowania nadawcy i odbiorcy 

wypowiedzi; 

rozpoznawania form gatunkowych; odróżniania zawartych 

w tekście informacji ważnych od informacji drugorzędnych; wyszukiwania 

w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio; rozumienia 

dosłownego i przenośnego znaczenia wyrazów w wypowiedzi; 

wyciąganie wniosków wynikających z przesłanek zawartych w tekście. 

Korzystanie z informacji zawartych w encyklopedii, słownikach. 

Interpretacja tekstu, formułowanie pytań do tekstu. Terminy: bohater, 

wątek, opowiadanie, poezja, narrator, przenośnia. 

• Plastyka: Wybrane inspirowane Biblią dzieła architektury i sztuk 

plastycznych 

należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury. 
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3. Pytam, w co wierzę 
Cele katechetyczne 

• Ukazywanie wiary w Boga jako fundamentu życia człowieka. 

• Kształtowanie wiary w działanie Boga w ludzkiej historii. 

• Kształtowanie i uzasadnianie potrzeby rozwijania w sobie wiary. 

Treści 

• Pytania dotyczące religii wyrazem potrzeby poznawania Boga działającego 

w życiu każdego człowieka. 

• Wiara jako dar Bożej łaski. Zadania chrześcijanina wobec Boga i wspólnoty 

wierzących wynikające z przyjęcia tego daru. Symbole wiary potwierdzeniem 

udziału człowieka w Bożych obietnicach realizowanych 

w Kościele. 

• Przymioty Boga. Wszechmoc i mądrość Boża odpowiedzią na ludzkie 

słabości. Bóg miłosierny i sprawiedliwy działa na rzecz człowieka. 
r 

Modlitwa i sakramenty doświadczeniem Bożej Świętości. 

• Obecność Boga w ludzie Starego i Nowego Przymierza oraz jej znaki 

źródłem wiary w Bożą Opatrzność dla dzisiejszego chrześcijanina. 

Wymagania 

Uczeń: 

• rozumie potrzebę poznawania wiary, 

• wyjaśnia, dlaczego wiara jest darem i zadaniem dla chrześcijanina, 

• rozumie wyznanie wiary, 

• charakteryzuje przymioty Boga w świetle wiary, 

• wyjaśnia istotę wiary religijnej na przykładzie postaci biblijnych, 

• wskazuje, w jaki sposób może poznawać, rozwijać i umacniać swoją 

wiarę. 

Korelacja z edukacją szkolną 



• Historia i społeczeństwo: Postawa sprawiedliwości. 

• Wychowanie do życia w rodzinie: Odpowiedzialność za własny rozwój; 

samowychowanie. 
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4. Uczę się kochać Pana Boga i ludzi 
Cele katechetyczne 

• Pogłębianie znajomości przykazania miłości i Dekalogu. 

• Zapoznanie z istotą i wartością uczynków miłosierdzia. 

• Kształtowanie postawy odpowiedzialności na wezwanie Boże i 

posłuszeństwa 

Jego woli. 

• Kształtowanie umiejętności dawania odpowiedzi na miłość Boga. 

• Kształtowanie postawy miłości Boga i ludzi na wzór Jezusa. 

Treści 
• Przykazania Boże fundamentem właściwych relacji z Bogiem i ludźmi. 

Bóg swą łaską pomaga człowiekowi w realizacji Dekalogu przez 

modlitwę i sakramenty. 

• Przykazanie miłości podstawą wypełnienia zobowiązań wobec Boga, 

innych ludzi i samego siebie. Eucharystia ucztą miłości i uczestnictwem 

w najdoskonalszym wypełnieniu przykazania miłości przez Jezusa. 

• Wypełnianie przykazań Bożych wyrazem zaufania, posłuszeństwa 

i miłości ludzi w historii zbawienia i dziś. 

• Miłość bliźnich konsekwencją miłości Boga. Realizacja Chrystusowej 

nauki poprzez uczynki miłosierne wobec członków wspólnoty Kościoła, 

rodziny, szkoły i społeczeństwa. 

Wymagania 

Uczeń: 

• wie, że przestrzeganie przykazań jest odpowiedzią na troskę i miłość 

Boga, 

• rozumie, że realizacja przykazań jest wyrazem wiary i posłuszeństwa 

Bogu, 

• wyjaśnia, dlaczego przykazania Boże są wyrazem troski o człowieka, 

• wyjaśnia podział Dekalogu na dwie części, 

• wyjaśnia, dlaczego miłość Boga jest najwyższą wartością w życiu 

człowieka, 

• wyjaśnia znaczenie uczynków miłosiernych w codziennym życiu, 

• wskazuje, jak zastosować wskazania prawa Bożego w konkretnych 

sytuacjach 

życiowych, 
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• uzasadnia, dlaczego przykazania są drogowskazami w naszej wędrówce 

do nieba, 



• podaje przykłady realizacji uczynków miłosiernych, 

• hierarchizuje wartości. 

Korelacja z edukacją szkolną 

• Język polski: Wartości i wartościowanie. 

• Historia i społeczeństwo: Przykłady praw i obowiązków przysługujących 

poszczególnym członkom rodziny, obywatelom; odpowiedzialność. 

• Wychowanie do życia w rodzinie: Przekaz wartości, istota koleżeństwa 

i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca, 

empatia; odpowiedzialność za własny rozwój; samowychowanie. 

5. Z Jezusem Chrystusem jestem 

w drodze do Boga Ojca 
Cele katechetyczne 

• Wprowadzenie w tajemnicę Opatrzności Bożej. 

• Odkrywanie prawdy, że życie człowieka jest drogą prowadzącą do 

zbawienia. 

• Ukazanie Eucharystii jako pokarmu na życie wieczne. 

• Pogłębienie prawdy, że Chrystus jest przewodnikiem w drodze do Boga 

Ojca. 

• Kształtowanie refleksyjnej postawy wobec różnych sytuacji życiowych 

i zobowiązań moralnych. 

• Kształtowanie postawy wdzięczności, zaufania i zawierzenia. 

Treści 

• Biblijne znaki Opatrzności Bożej potwierdzeniem troski Boga o człowieka 

i źródłem nadziei. Modlitwa chrześcijanina wyrazem wiary 

w Bożą Opatrzność. 

• Jezus Chrystus Drogą, Prawdą i Życiem. Nauka i naśladowanie Jezusa 

pomocą w drodze do Boga. Życie sakramentalne potwierdzeniem wiary 

w Chrystusowe zbawienie. 

• Eucharystia obietnicą życia wiecznego - udział w Eucharystii pomocą 

w realizacji obowiązków i osiąganiem świętości na co dzień. 
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• Trudności w drodze do Boga Ojca i sposoby ich pokonywania we 

współpracy z łaską Bożą. 

• Słowo Boże jako odpowiedź na ludzkie pytania i pomoc w kształtowaniu 

ludzkiego życia. 

• Modlitwa chrześcijańska wyrazem wiary i nadziei w pełną miłości 

obecność Boga w życiu ludzi. 

• Odpowiedzialność za własny rozwój obowiązkiem chrześcijanina. Słowo 

Boże i sakramenty pomocą w realizacji tego zadania. 

Wymagania 

Uczeń: 



• wie, że Opatrzność Boża czuwa nad każdym człowiekiem, 

• wyjaśnia, dlaczego życie ludzkie jest pielgrzymką na drodze do Boga 

Ojca, 

• wie, że Chrystus jest przewodnikiem w drodze do Boga Ojca, 

• wyjaśnia, dlaczego Chrystus jest dla nas Drogą, Prawdą i Życiem, 

• wyjaśnia, dlaczego Eucharystia jest źródłem siły w przeżywaniu po 

chrześcijańsku swojego życia, 

• podaje przykłady działania Opatrzności Bożej, 

• wyjaśnia, dlaczego z Jezusem łatwiej przezwyciężać trudności, 

• wskazuje właściwą drogę postępowania wobec trudności i przeciwności, 

które pojawiają się w życiu człowieka, 

• ukazuje aktualność wydarzeń biblijnych w świetle współczesnych wyzwań 

życiowych. 

Korelacja z edukacją szkolną 

• Historia i społeczeństwo: Przykłady konfliktów między ludźmi i sposoby 

ich rozwiązywania. 

• Wychowanie do życia w rodzinie: Odpowiedzialność za własny rozwój; 

samowychowanie. 

WSKAZANIA DO REALIZACJA PROGRAMU 

Kontynuując i dopełniając dotychczasową formację religijno-moralnąpo 

zakończeniu szkolnego cyklu edukacji wczesnoszkolnej i przyjęciu 

I Komunii Świętej, należy zwracać uwagę na pielęgnowanie przyjaźni 
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z Jezusem przez modlitwę, sakramenty i liturgię. Wymiar biblijno-

teologiczny 

nauczania religii w klasie IV jest bardzo silnie związany z wymiarem 

egzystencjalnym. Wprowadzenie w wiarę powinno prowadzić do 

kształtowania postaw inspirowanych poznanymi prawdami w życiu 

indywidualnym 

i wspólnotowym. Naczelną zasadą porządkującą cały materiał 

jest motyw bycia chrześcijaninem oraz realizowania w codziennym życiu 

zadań z tym związanych. 

Nauczanie religii powinno realizować zapotrzebowanie na pogłębianie 

wiedzy religijnej i jej systematyzację. Należy podejmować działania 

zmierzające do poznawania Boga, odkrywania wartości wiary, dawania 

odpowiedzi Bogu na Jego miłość, podążania śladami Jezusa i pozostawania 

z Nim w ścisłej relacji. Pomocne w spełnieniu tych zadań są zarówno 

metody podające, jak i poszukujące. Zwiększeniu ich skuteczności sprzyja 

połączenie z metodami pracy z obrazem, środkami multimedialnymi oraz 

zastosowanie inscenizacji, dramy, wspólny śpiew. Ważne jest aktywizowanie 

przez urozmaicone treści nauczania i różnorodność stosowanych metod. 

Założenia programowe, kładąc nacisk na element biblijny, wymagają 



podjęcia szczególnie metod biblijnych, które będą uzdalniały do umiejętnego 

korzystania z tekstów biblijnych, pracy z tekstem oraz metod poglądowych. 

Nie można też zapominać o wykorzystaniu metod liturgicznych. 

Klasa V szkoły podstawowej 

WIERZĘ W BOGA 
Program klasy V stanowi pomoc w odkrywaniu Bożej obecności, Bożej 

mocy i Bożego działania na przykładzie postaci i wydarzeń zarówno Starego, 

jak i Nowego Testamentu. Ułatwia to katechizowanemu poznawanie 

prawd wiary i jej wyznawanie. 

Program ukazuje Boga Ojca, który kocha człowieka (dział 1). On powołuje 

do istnienia świat i człowieka. Z problematyki dzieła stworzenia 

zostają odczytane wezwania dla kształtowania własnej osobowości, 

przygotowując 

do okresu dojrzewania oraz podejmowania zagadnień ekologii. 

Przybliżenie istnienia zła, grzechu, smutku i cierpienia w świecie i życiu 

człowieka służy nie tyle zwróceniu uwagi na sam fakt ich istnienia, ile 

odnajdywaniu 

ich przyczyn i wskazaniu możliwości walki z nimi. Kolejnym 

krokiem jest odkrywanie Boga, który opiekuje się ludźmi (dział 2). 

Potwierdzeniem 

nieustającej miłości Boga jest zawarcie przymierza z człowiekiem, 

które domaga się wiary i wierności z jego strony. Bóg nawiązujący 

przymierze jako wyraz miłości, obdarowujący łaską i szczęściem, 

stawia jednak wymagania w postaci Dekalogu jako wyraz troski i miłości, 

prowadzi naród wybrany, dochowując wierności (dział 3). Bóg najpełniej 

objawia swoją miłość do człowieka w przyjściu na świat Jezusa Chrystusa 

(dział 4), przez którego naucza (dział 5) i ukazuje swoją zbawczą moc 

(dział 6). 

Wprowadzone postaci biblijne i wydarzenia z ich życia pełnią rolę wzorców 

osobowych: postaw wiary i moralności, stanowiących drogowskazy 

do poszukiwań wzorów dla własnego życia ucznia. Należy je naśladować 

i z ich wyborami się identyfikować w pracy nad własnym charakterem. 

Ułatwia to katechizowanym świadome wejście w przymierze z Bogiem 

i pozwala im odpowiedzieć na Jego wezwanie życiem w świetle wiary. 
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1. Bóg kocha ludzi 
Cele katechetyczne 

• Pogłębienie prawdy o Bogu - Stwórcy świata, aniołów i ludzi. 

• Odkrywanie godności człowieka stworzonego przez Boga i zaproszonego 

przez Boga do współpracy. 

• Pogłębienie prawdy, że Bóg kocha każdego człowieka i wyzwala go 



z grzechu. 

• Poznanie biblijnego i teologicznego ujęcia wspólnoty życia z Bogiem. 

• Kształtowanie postawy wdzięczności Bogu za Jego miłość. 

• Wychowanie do chrześcijańskiego spojrzenia na świat materialny, życie 

i płeć. 

• Uświadomienie godności dziecka Bożego. 

• Formowanie postawy wobec własnej płciowości i płci odmiennej. 

• Kształtowanie postawy i ducha pokuty oraz umiejętności przebaczania. 
r r i r • 

Treści 

• Dzieło stworzenia przejawem wielkości Boga i Jego miłości do ludzi. 

Szczególna godność człowieka - kobiety i mężczyzny - i jego powołanie 

do współpracy ze Stwórcą w przekazywaniu życia. Odpowiedzialność 

człowieka za dzieło stworzenia oraz za nowe niebo i nową 

ziemię. 

• Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi źródłem nieszczęścia człowieka. 

Miłość Stwórcy większa od ludzkich grzechów — Bóg zapowiada 

Zbawiciela, 

by szukać i zbawić to, co zginęło. 

• Grzech zniszczeniem przyjaźni ludzi z Bogiem i między sobą (Kain 

i Abel, wieża Babel). Bóg wierny w swej miłości wychodzi ku ludziom 

i zawiera z nimi przymierze (Noe). Jedność ludzi z Bogiem w Nowym 

Przymierzu uobecniana w liturgii i sakramentach, szczególnie sakramentach 

chrztu, Eucharystii oraz pokuty i pojednania. 

Wymagania 

Uczeń: 

• wymienia prawdy o początku świata zawarte w Księdze Rodzaju, 

• wymienia prawdy o człowieku zawarte w Księdze Rodzaju, 

• podaje istotę, przyczyny i skutki grzechu, 
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• wskazuje na istotę człowieczeństwa, różniącą człowieka od innych 

istot żyjących (godność), 

• wymienia przejawy okazywania szacunku człowiekowi ze względu na 

jego godność, 

• wymienia sposoby troski człowieka o dar przekazywania życia, 

• wyjaśnia, w jaki sposób człowiek jest odpowiedzialny za siebie 

i świat, 

• wyjaśnia znaczenie ludzkiej miłości w odniesieniu do poczęcia nowego 

życia, 

• wyjaśnia tekst protoewangelii, 

• wyjaśnia przyczyny i sens biblijnego potopu, 

• przedstawia propozycje powrotu wspólnoty do jedności, 



• porównuje umowy między ludźmi z przymierzem z Bogiem, 

• wyjaśnia, w jaki sposób Bóg wspomaga człowieka w walce ze złem. 

Korelacja z edukacją szkolną 

• Język polski: Wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty 

kultury (np. przyjaźń - wrogość, miłość - nienawiść, prawda - 

kłamstwo, wierność - zdrada). 

• Przyroda: Szacunek do otaczającego świata; wpływ codziennych zachowań 

w domu, w szkole, w miejscu zabawy na stan środowiska; 

działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu; przykłady pozytywnego 

i negatywnego wpływu środowiska na zdrowie człowieka; 

negatywny wpływ alkoholu, nikotyny i substancji psychoaktywnych 

na zdrowie człowieka. 

• Wychowanie do życia w rodzinie: Więź rodzinna, związki uczuciowe 

i inne relacje w rodzinie; szacunek do rodziców, dziadków; macierzyństwo 

i ojcostwo; podstawowa wiedza dotycząca budowy i funkcjonowania 

układu rozrodczego człowieka; ciąża, rozwój płodu, poród, 

przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny; różnice i podobieństwa 

między chłopcami i dziewczętami; identyfikacja z własną płcią; 

akceptacja i szacunek dla ciała; zmiany fizyczne i psychiczne okresu 

dojrzewania; zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju; higiena 

okresu dojrzewania; odpowiedzialność za własny rozwój; samowychowanie. 
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2. Bóg opiekuje się ludźmi 
Cele katechetyczne 

• Poznanie przesłania biblijnego o Bogu opiekującym się swoim ludem. 

• Pogłębienie prawdy o Bogu wiernym w wypełnianiu swoich obietnic. 

• Budowanie postawy odpowiedzi na wezwanie Boże i posłuszeństwa 

Jego woli. 

• Motywowanie na przykładzie bohaterów biblijnych do umacniania 

własnej relacji z Bogiem. 

• Kształtowanie postawy wdzięczności, zaufania i zawierzenia Bogu. 

• Doskonalenie umiejętności odczytywania wydarzeń biblijnych, symboli, 

znaków i postaw liturgicznych. 

• Uzdalnianie do pracy nad własnym charakterem. 
w • 

Treści 

• Wiara w Boga i ufność Jego Słowu źródłem błogosławieństwa (Abraham, 

Jakub, Józef). Człowiek wierzący odpowiada na zaproszenie do 

życia we wspólnocie z Bogiem i ludźmi oraz wzrasta w wierze, poszukując 

Bożych drogowskazów w codziennych sytuacjach. 

• Bóg wierny swemu przymierzu troszczy się o zniewolony lud i prowadzi 

go ku wolności (życie narodu wybranego w niewoli egipskiej, 



Mojżesz, naród wybrany w drodze do Ziemi Obiecanej). Łaska Boża 

ratuje człowieka z niewoli grzechu; Chrystus Zmartwychwstały przez 

swe sakramenty prowadzi ku wolności i daje ludziom ocalenie. 

Wymagania 

Uczeń: 

• podaje treść obietnicy danej Abrahamowi i wyjaśnia, w jaki sposób 

Bóg ją wypełnił, 

• opisuje, czego uczy nas wiara Abrahama, 

• uzasadnia, dlaczego Jakub jest wzorem oddania się Bogu, 

• wskazuje w historii Józefa „miejsca" Bożej opieki, 

• opowiada o życiu rodzin izraelskich w niewoli egipskiej, 

• wyjaśnia rolę Mojżesza w dziejach Izraela, 

• porównuje paschę Izraelitów i Paschę chrześcijan, 

• opisuje, w jaki sposób Bóg troszczył się o Izraelitów podczas wędrówki 

do Ziemi Obiecanej, 
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• wyjaśnia analogię między przejściem przez Morze Czerwone a chrztem 

świętym; manną na pustyni a Eucharystią, wodą ze skały a łaską Bożą 

Ziemią Obiecaną a niebem, 

• ocenia własne postępowanie w świetle wybranych przykładów bohaterów 

biblijnych, 

• wyjaśnia, w jaki sposób chrześcijanin utrwala relację z Bogiem, 

• wskazuje, dlaczego konieczne jest rozwijanie wiary. 

Korelacja z edukacją szkolną 

• Język polski: Znaczenie niewerbalnych środków komunikowania się, 

analiza i interpretacja tekstów, wartości pozytywne i ich przeciwieństwa 

wpisane w teksty kultury (np. przyjaźń - wrogość, miłość - nienawiść, 

prawda - kłamstwo, wierność - zdrada). 

• Historia i społeczeństwo: Przykłady różnorodnych potrzeb człowieka 

oraz sposoby ich zaspokajania; przykłady konfliktów między ludźmi 

i proponowane sposoby ich rozwiązywania; formy walki o niepodległość; 

odrodzenie państwa polskiego. 

• Wychowanie do życia w rodzinie: Przezwyciężanie trudnych sytuacji; 

przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie; 

odpowiedzialność 

za własny rozwój; samowychowanie. 

3. Bóg zawiera przymierze z ludźmi 
Cele katechetyczne 

• Zapoznanie z ideą przymierza i wierności Boga wobec człowieka. 

• Doskonalenie umiejętności odczytywania Bożego wezwania zawartego 

w Dekalogu. 



• Formowanie sumienia oraz odpowiedzialności chrześcijańskiej z 

położeniem 

akcentu na zadania ucznia w jego najbliższym środowisku 

życiowym: rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła, parafia. 

r • Treści 

• Przymierze na Synaju wyrazem miłosiernej i wiernej miłości Boga do 

ludzi; Nowe Przymierze w Jezusie Chrystusie wypełnieniem Bożych 

obietnic i ratunkiem dla błądzącego człowieka. 

• Wierność Bożym przykazaniom potwierdzeniem wiary w Boga i ufności 

w Jego troskę o ludzi. 
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• Bóg pozostaje wierny swemu przymierzu mimo niewierności człowieka 

każdego czasu. 

• Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi i ofiaruje każdemu swą łaskę 

jako pomoc na drodze do świętości, realizowanej zgodnie z powołaniem 

i stanem człowieka. 

Wymagania 

Uczeń: 

• podaje przymioty Boga, ujawniające się w wydarzeniu zawarcia 

przymierza, 

• uzasadnia, że Dekalog jest wyrazem miłości i troski Boga o człowieka, 

• ocenia własne postępowanie w świetle Dekalogu, 

• wyjaśnia konieczność formacji własnego sumienia do zachowania 

przymierza z Bogiem, 

• wyjaśnia analogię między wężem miedzianym na pustyni a krzyżem 

Chrystusa, 

• wyjaśnia, dlaczego Bóg wzywa człowieka do świętości, 

• wymienia przykłady dochowania wierności przymierzu z Bogiem, 

• omawia Jezusowe znaki wierności Bogu, 

• wskazuje, jak rozwijać postawę wierności złożonym obietnicom, czerpiąc 

wzór z wierności Boga, 

• ukazuje, jak można do życia ludzi odnieść prawdę o niewierności Izraelitów 

i Bożym przebaczeniu, 

• wskazuje, jak realizować wezwanie do świętości. 

Korelacja z edukacją szkolną 

• Język polski: Bohaterowie lektur; wartości pozytywne i ich przeciwieństwa 

wpisane w teksty kultury (np. przyjaźń - wrogość, miłość 

- nienawiść, prawda - kłamstwo, wierność - zdrada). 

• Historia i społeczeństwo: Sylwetki wielkich Polaków wiernych Bogu 

i Ojczyźnie; potrzeba wierności podstawowym zasadom społecznym; 

przykłady konfliktów między ludźmi i sposoby ich rozwiązywania; 

symbole państwowe i religijne; problemy społeczne. 



• Wychowanie do życia w rodzinie: Więź rodzinna, związki uczuciowe 

i inne relacje w rodzinie; konflikty i ich rozwiązywanie; wzajemny 

szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca; odpowiedzialność za 

własny rozwój; samowychowanie. 
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4. Bóg posyła Jezusa 
Cele katechetyczne 

• Zapoznanie z treścią obietnic mesjańskich. 

• Poznanie ziemi Jezusa jako kontekstu Jego życia i działalności. 

• Pogłębianie prawdy, że w Jezusie Chrystusie objawiła się miłość Boga 

i Jego oddanie się człowiekowi. 

• Odkrywanie znaczenia Osoby Jezusa z Nazaretu, Jego życia i działalności 

dla dziejów ludzkości. 

• Kształtowanie postawy oczekiwania i gotowości na spotkanie z Jezusem. 

• Uświadomienie aktualizowania się zbawczych wydarzeń w liturgii 

roku kościelnego. 
m r • 

Treści 

• Pełna miłości obecność Boga w historii zbawienia przygotowaniem ludzi 

na przyjęcie największego daru - Jezusa Chrystusa. 

• Zapowiedzi prorockie odnoszące się do Mesjasza i ich miejsce w 

przeżywaniu 

roku liturgicznego; potrójne znaczenie Adwentu w życiu 

chrześcijanina. 

• Przyjście Jezusa spełnieniem ludzkich oczekiwań i pragnień; konsekwencje 

obecności Emmanuela - Boga z nami dla codzienności człowieka 

wierzącego. 

• Jezus postacią historyczną - biblijne i pozabiblijne źródła wiedzy o Jezusie 

uzasadnieniem wiary w Zbawiciela. 

• Jezus zapowiedzianym Mesjaszem - udział w celebrowaniu tajemnic 

wiary uzdolnieniem do współuczestniczenia w potrójnej misji Chrystusa. 

• Jezus - Bóg i Człowiek posłany dla nas i naszego zbawienia; uniżenie 

Syna Bożego jako wywyższenie człowieka, którego życie sakramentalne 

jest drogą przebóstwienia. 

• Jezus - sprawiedliwy Sługa będący wzorem posłuszeństwa i pokory 

w wypełnianiu obowiązków; umiłowany Syn, który posłusznie wypełnia 

posłannictwo i uczy całkowitego się poddania woli Ojca (Modlitwa 

Pańska); założyciel Królestwa Bożego, które nie jest z tego świata, ale 

już w tym świecie ma swój początek w sercach ludzi. 

• Tajemnice życia Jezusa: Wcielenie - niezwykła godność ludzkiego życia 

w wymiarze cielesnym nadana przez fakt, iż Słowo stało się Ciałem; 
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Święta Rodzina jako ideał życia z Bogiem i wzajemnych relacji dla 

rodzin chrześcijańskich; życie ukryte Jezusa szkołą pokory i cierpliwości 

w wypełnianiu codziennych obowiązków, pomagających wzrastać 

w mądrości i łasce u Boga i łudzi. 

• Ziemia Zbawiciela miejscem uświęconym przez życie, mękę, śmierć 

i zmartwychwstanie Jezusa. 

Wymagania 

Uczeń: 

• wymienia przejawy miłości Boga w historii zbawienia, 

• porządkuje wydarzenia Bożej interwencji w historii zbawienia, 

• wymienia imiona proroków zapowiadających przyjście Mesjasza, 

• zna proroctwa zapowiadające Mesjasza, 

• wyjaśnia, na czym polega oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa, 

• opisuje położenie i ukształtowanie powierzchni Palestyny, 

• opowiada o życiu codziennym w Palestynie za czasów Jezusa, 

• wymienia źródła chrześcijańskie i pozachrześcijańskie o Jezusie, 

• uzasadnia, że Jezus jest Bogiem i człowiekiem, 
r 

• opowiada o życiu Świętej Rodziny w Nazarecie, 

• wyjaśnia, dlaczego Jezus jest sprawiedliwym Sługą, umiłowanym Synem 

Ojca, 

• charakteryzuje świadectwa wiary o Jezusie Chrystusie, 

• formuje postawę nawrócenia na podstawie odkrycia prawdy o misji 

Jana Chrzciciela, 

• wskazuje, jak rozwijać postawę służby na wzór Mesjasza - Sługi 

Bożego. 

Korelacja z edukacją szkolną 

• Język polski: Korzystanie z informacji zawartych w encyklopedii, 

słownikach. 

• Historia i społeczeństwo: Znajomość „małej ojczyzny"; główne regiony 

Polski; mniejszości narodowe i etniczne żyjące w Polsce oraz ich 

kultura i tradycja; różne źródła historyczne. 

• Wychowanie do życia w rodzinie: Szacunek wobec autorytetu, związki 

uczuciowe i inne relacje w rodzinie. 
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5. Bóg naucza przez Jezusa 
Cele katechetyczne 

• Poznanie nauczania Jezusa Chrystusa. 

• Odczytywanie w nauczaniu Kościoła nauczania Jezusa. 

• Odkrywanie świata wartości, płynących z ewangelicznych błogosławieństw. 

• Odczytanie w nauczaniu Jezusa tajemnicy Boga oraz kierowanego do 

człowieka wezwania Bożego. 



• Kształtowanie umiejętności interpretacji ludzkiego doświadczenia 

w świetle nauczania Chrystusa. 

• Kształtowanie postawy osobistej odpowiedzi na miłość Bożą objawioną 

w Jezusie Chrystusie. 

• Umacnianie relacji z Jezusem poprzez modlitwę, liturgię i sakramenty. 

• Uzdalnianie do pracy nad własnym charakterem. 

• Formowanie postawy osobistego świadectwa wiary. 

Treści 

• Nauka Jezusa o Królestwie Bożym w przypowieściach wskazaniem 

dla rozwiązywania problemów w codziennych sytuacjach. 

• Idea Królestwa Bożego i jego prawo wzorem do budowania własnej 

hierarchii wartości i relacji z Bogiem i ludźmi; życie sakramentalne 

pomocą w wypełnianiu prawa Królestwa Bożego. 

• Interpretacja ludzkiego doświadczenia w świetle nauczania - Słowo 

Boże głoszone w liturgii drogowskazem do nieba; odpowiedź na Boże 

wezwanie modlitwą i czynem. 

• Znaczenie słów Jezusa dla współczesnego chrześcijanina zachętą do 

podejmowania pracy nad własnym charakterem i walki z grzechem; 

korzystanie z sakramentów pokuty, pojednania i Eucharystii umocnieniem 

w wypełnianiu Chrystusowej nauki. 

• Kazanie na Górze. Ponadczasowe wartości płynące z ewangelicznych 

błogosławieństw motywacją dla ich wyboru; przykłady świętych, którzy 

żyli według błogosławieństw. 

• Żyć Ewangelią każdego dnia - w świetle Ewangelii zmieniać życie; 

nauka Jezusa podstawą dla budowania relacji z Bogiem i ludźmi 

oraz funkcjonowania wspólnot - rodziny, Kościoła, szkoły, społeczeństwa. 
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Wymagania 

Uczeń: 

• rozumie, że warunkiem przynależności do Królestwa Bożego jest 

nawrócenie 

i wiara, przyjęcie Ewangelii, 

• wymienia sposoby budowania i umacniania Królestwa Bożego, 

• wyjaśnia znaczenie Królestwa Bożego jako najwyższej wartości w życiu 

człowieka, 

• podaje przykłady realizowania zasad Królestwa Bożego w codziennym 

życiu, 

• wyjaśnia prawdę o wewnętrznym dynamizmie Królestwa Bożego, 

• podejmuje wezwanie do nawrócenia i korzystania z sakramentu pokuty 

i pojednania, 

• wyjaśnia błogosławieństwa ewangeliczne jako drogowskazy na drodze 

do świętości, 



• wskazuje na istotę wybranych przypowieści Jezusa i dokonuje ich 

aktualizacji, 

• uzasadnia potrzebę dzielenia się Ewangelią z innymi ludźmi. 

Korelacja z edukacją szkolną 

• Język polski: Wartości i wartościowanie; przypowieść jako gatunek 

literacki. 

• Historia i społeczeństwo: Zasady życia społecznego. 

• Wychowanie do życia w rodzinie: Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, 

wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu; więź rodzinna, 

związki uczuciowe i inne relacje w rodzinie; konflikty i ich rozwiązywanie. 

Odpowiedzialność za własny rozwój; samowychowanie. 

6. Bóg działa przez Jezusa 
Cele katechetyczne 
• Poznanie ewangelicznego przekazu o cudach Jezusa. 

• Ukazanie chrześcijańskiego sensu cierpienia. 

• Pogłębienie prawdy o zbawczej śmierci Jezusa na krzyżu jako centralnego 

wydarzenia tajemnicy zbawienia. 

• Kształtowanie postawy wiary w zbawczą moc i miłość Jezusa. 

• Wdrażanie do chrześcijańskiego przeżywania codzienności, trudności 

życia, budowania nadziei. 
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Treści 

• Jezus uzdrawia i odpuszcza grzechy, objawiając swoją Boskość wobec 

potrzebujących ludzi; powierzenie słabości duszy i ciała Jezusowi 

w modlitwie i sakramentach pokuty i pojednania oraz namaszczenia 

chorych. 

• Jezus rozmnaża chleb, aby zaspokoić ludzki głód życia wiecznego - 

uczestnictwo w Eucharystii trwaniem w Jezusie i udziałem w Jego 

obietnicach; Eucharystia pokarmem dla ludzi spragnionych miłości. 

• Jezus ucisza burzę na jeziorze - wiara w moc Jezusa ratunkiem dla 

człowieka pośród życiowych burz; zawierzenie Bożemu miłosierdziu 

pomocą dla świata. 

• Jezus Panem życia - zmartwychwstanie Jezusa i ewangeliczne opisy 

wskrzeszeń nadzieją na życie wieczne wierzących Chrystusowi; modlitewna 

pamięć o zmarłych obowiązkiem chrześcijanina. 

• Jezus pomaga w codziennym życiu człowieka - zjednoczenie z Jezusem 

w modlitwie i Eucharystii pomocą w wypełnianiu obowiązków 

i świadczeniu miłości wobec ludzi. 

• Liturgiczne świętowanie męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa 

uobecnieniem zbawczego dzieła; celebrowanie tajemnic wiary jako 

fundament dla budowania Królestwa Bożego na ziemi i gotowość na 



przyjście Jezusa w chwale. 

Wymagania 

Uczeń: 

• wyjaśnia istotę uzdrowień dokonywanych przez Jezusa, 

• uzasadnia związek rozmnożenia chleba z Eucharystią, 

• wyjaśnia, na czym polega zdrowie duszy, 

• wyjaśnia chrześcijański sens cierpienia w życiu człowieka, 

• wymienia sposoby troski chrześcijanina o cierpiących, 

• wyjaśnia zbawczy sens śmierci Chrystusa, 

• wyjaśnia, dlaczego wiara jest warunkiem osiągnięcia życia wiecznego, 

• rozumie konieczność modlitwy o wiarę, 

• wskazuje, w jaki sposób może dawać świadectwo wiary w zbawczą 

moc i miłość Jezusa, 

• wyjaśnia, dlaczego wspólnie z Jezusem łatwiej można przezwyciężyć 

trudności, cierpienie, 

• wskazuje wydarzenia biblijne o męce, śmierci i zmartwychwstaniu 

Chrystusa w liturgii. 
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Korelacja z edukacją szkolną 

• Język polski: Wartości i wartościowanie; komunikacja werbalna i 

niewerbalna. 

• Wychowanie do życia w rodzinie: Przekaz wartości i tradycji w rodzinie; 

więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje w rodzinie; pomoc 

potrzebującym; szacunek. 

WSKAZANIA DO REALIZACJI PROGRAMU 

Wymiar biblijno-teologiczny programu klasy V związany jest z 

wydarzeniami, 

faktami, osobami Starego Testamentu oraz z osobą i posłannictwem 

Jezusa Chrystusa jako Tego, w którym Bóg Ojciec umiłował człowieka. 

Z wymiarem biblijno-teologicznym związany jest wymiar egzystencjalny 

podejmujący ważne na tym etapie rozwojowym poszukiwania 

miłości i dobra. Istnieje zapotrzebowanie na poznanie prawdy i zasad, 

według których można układać swoje życie. W życiu ucznia dokonuje się 

przechodzenie od moralności przyjmowanej od dorosłych do moralności 

z własnego przekonania, od heteronomicznej do autonomicznej. Pojawia 

się przy tym niepewność ocen moralnych. Działania edukacyjne winny 

sprzyjać budowaniu własnej postawy wobec Boga, dając poczucie 

bezpieczeństwa, 

jak i wyrażania własnych opinii. 

Funkcja ewangelizacyjna katechezy jest realizowana poprzez przypominanie 

i wyjaśnianie wydarzeń biblijnych Starego Testamentu, będących 

zapowiedzią wydarzeń zbawczych, wyjaśnianie podstawowych prawd wiary, 



motywowanie ucznia do nawrócenia i zmiany życia wzorem bohaterów 
r 

biblijnych oraz wskazywanie wartości modlitwy, lektury Pisma Spiętego, 

liturgii i sakramentów. Ponadto katecheza, prezentując sytuacje z Ewangelii, 

zmierza do obudzenia w katechizowanym zainteresowania osobą Jezusa 

Chrystusa, Jego nauką, działalnością i misją. Stopniowe poznawanie 

Jezusa prowadzi do odkrywania prawdy o Nim jako Bogu i Człowieku, 

umiłowania Go, kroczenia Jego śladami i pozostawania z Nim w stałej 

relacji. 

Nauczanie religii w klasie V pomaga w odczytywaniu i wyjaśnianiu 

wiary w Boga oraz jej aplikacji w życiu codziennym. 

Uczeń w tym wieku łatwo identyfikuje się z bohaterami. Wychodząc 

naprzeciw tym zainteresowaniom, lekcja religii powinna dostarczać wzorce 

osobowe, przykłady konsekwencji życia wiarą. Postaci biblijne należy 
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ukazać jako wzorce zawierzenia i odpowiedzi na Boże wezwanie. 

Przekazywane 

normy religijno-moralne winny być zawsze łączone z przekazywanym 

misterium i jako z niego wypływające, a akcent położony na 

stronie pozytywnej. 

Zapotrzebowanie na pogłębienie wiedzy religijnej i jej systematyzację 

nauczanie religii winno realizować przez podawanie i pogłębianie 

wiadomości 

religijnych, zmierzać do ich systematyzacji, hierarchizacji, budzić 

zainteresowania problemami religijnymi, kształtować umiejętności. 

Pomocne w realizacji tych zadań okazują się zarówno metody podające, 

jak i poszukujące, motywujące. Służą one kształtowaniu umiejętności. 

Zwiększeniu ich skuteczności sprzyja połączenie z metodami pracy 

z obrazem, środkami audiowizualnymi, tym bardziej że w pierwszej fazie 

ucznia charakteryzuje jeszcze myślenie konkretno-obrazowe. Tematyka 

roku wskazuje na metody biblijne, uzdalniające do umiejętnego korzystania 

z tekstów i ich interpretacji oraz odnajdywania własnych sytuacji, 

metody pracy z tekstem oraz metody problemowe. Podjęciu funkcji 

wtajemniczenia 

będą sprzyjały metody liturgiczne i medytacyjne. Ważne jest 

aktywizowanie uwagi przez urozmaicone treści nauczania i różnorodność 

stosowanych metod. 

K l a s a VI s z k o ł y p o d s t a w o w ej 

WIERZĘ W KOŚCIÓŁ 
Celem programu dla klasy VI jest wprowadzenie w historię zbawienia 

realizującą się w życiu i działalności Kościoła jako działania Ducha 

Świętego, 



rozwijanie poczucia przynależności do niego, a także poznanie i 

odnajdywanie 

własnego miejsca, zadań w życiu rodziny, narodu, w grupie 

koleżeńskiej, wspólnocie kościelnej. 

Wychodząc od ukazania początków istnienia i tajemnicy Kościoła 

(dział 1), program kieruje uwagę na źródła uświęcenia człowieka w Kościele 

(dział 2) i zasady życia z Chrystusem we wspólnocie Kościoła (dział 

3). Z kolei ukazany związek wiary i Kościoła z życiem narodu polskiego 

i jego kulturą (dział 4) winien wskazać na podjęcie własnych zadań 

w życiu wspólnoty Kościoła, a także historii Kościoła lokalnego. Ponadto 

wymaga poznania chrześcijańskiej kultury narodu i własnego środowiska. 

Kolejnym krokiem jest kształtowanie postawy chrześcijańskiej w oparciu 

o wzory świętych i błogosławionych (dział 5), którzy swoim życiem ukazują, 

jak dokonywać wyborów zgodnych z prawdą objawioną, jak podjąć 
r 

współpracę z łaską Ducha Świętego, planem zbawczym Boga, wypełniać 

określone zadania w rodzinie, w grupie koleżeńskiej i szkolnej, w 

społeczności 

kościelnej (parafii, diecezji, Kościele powszechnym) i Ojczyźnie; jak 

być świadkiem wyznawanej wiary. 

1. Tajemnica Kościoła Chrystusowego 
Cele katechetyczne 

• Pogłębienie znajomości treści religijnych z biblijnego opowiadania 
r 

o Zesłaniu Ducha Świętego. 

• Zgłębianie znajomości tajemnicy i posłannictwa Kościoła. 
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• Zapoznanie z życiem i działalnością św. Piotra i św. Pawła. 
r 

• Ukazanie roli Ducha Świętego jako dawcy życia Kościoła. r 

• Umocnienie wiary poprzez otwarcie się na działanie Ducha Świętego. 

Treści 
r 

• Zesłanie Ducha Świętego i jego konsekwencje - początek działalności 

Kościoła jako wspólnoty wierzących posłanej do świata, umacnianej 

obecnością w niej Boga. 

• Duch Święty - Panem i Ożywicielem, którego obecność w ludzkich 

sercach czyni z wierzących wspólnotę dzieci Bożych; dar nowego życia 

w Bogu owocem sakramentu chrztu. 

• Życie pierwszych wspólnot chrześcijańskich wzorem dla dzisiejszego 

Kościoła; świętowanie niedzieli znakiem wierzących, dla których 

zgromadzenie wokół stołu Słowa i stołu Chleba na wspólnej Eucharystii 

jest dziękczynieniem za dar zbawienia w Chrystusie. 

• Życie i działalność świętych Piotra i Pawła realizacją Chrystusowego 



posłannictwa. Jezus uzdalnia do wypełnienia powierzonej misji - 

szczególna rola św. Piotra i jego następców w Kościele wyrazem troski 

Jezusa o lud Boży. Działalność ewangelizacyjna św. Pawła wzorem 

pilności w głoszeniu męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa; 

szanse i zagrożenia działalności misyjnej w dzisiejszych czasach. 

• Wspólnota Kościoła znakiem obecności Chrystusa w Słowie Bożym 

i sakramentach; udział potrójnej misji Jezusa w życiu każdego chrześcijanina. 

• Nazwy i symbole Kościoła wskazaniem na różnorodne relacje Boga do 

swego ludu i oraz stosunek wiernych do Pana; biblijne obrazy Kościoła 

podkreśleniem związku wiernych z Chrystusem i troski Jezusa o każdego 

z członków wspólnoty. 

• Kościół - jeden, święty, powszechny i apostolski - znamiona Kościoła 

potwierdzeniem wiary ludu Bożego; sposoby urzeczywistniania jedności, 

świętości, powszechności i apostolskości Kościoła przez poszczególnych 

jego członków. 

• Hierarchiczna struktura Kościoła jako realizacja wskazań Chrystusa 

w kontynuowaniu Jego misji; Kościół hierarchiczny wszczepiony 

w Chrystusa - Kapłana szafarzem tajemnic Bożych w służbie ludu. 
r 

• Różne sposoby działania Ducha Świętego w Kościele - dary i charyzmaty 

udzielane każdemu wierzącemu wezwaniem do odpowiedział94 
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r 

ności za wspólnotę; możliwość wykorzystania darów Ducha Świętego 

w celebrowaniu wiary i codziennych sytuacjach. 

Wymagania 

Uczeń: 

• zna perykopy biblijne o początkach Kościoła, 
r 

• wymienia dary i charyzmaty Ducha Świętego, 

• wymienia nazwy i symbole Kościoła, 

• wie, czym charakteryzowało się życie pierwszej gminy chrześcijańskiej, 

• wyjaśnia rolę Piotra i jego następców w Kościele, 

• wyjaśnia, dlaczego św. Pawła nazywamy Apostołem Narodów, 

• wyjaśnia, dlaczego Kościół jest znakiem obecności Boga, 

• wyjaśnia istotę i cel misji Kościoła, 

• wyjaśnia wychowawczy i misyjny charakter Kościoła, 

• charakteryzuje Kościół jako jeden, święty, powszechny i apostolski, r 

• omawia sposoby obecności i działania Ducha Świętego w życiu Kościoła 

i człowieka, 

• wskazuje, jak może troszczyć się o Kościół w aspekcie jego przymiotów. 

Korelacja z edukacją szkolną 

• Język polski: Bohaterowie lektur. 

• Język obcy nowożytny: Słownictwo religijne oraz religijne aspekty 



kultury danego kraju. 

• Historia i społeczeństwo: Narodziny chrześcijaństwa i jego 

rozpowszechnianie 

w czasach starożytnych; istota społeczeństwa; lokalne 

i regionalne tradycje i zwyczaje. 

• Wychowanie do życia w rodzinie: Tradycje w rodzinie; odpowiedzialność 

za własny rozwój; samowychowanie. 

• Język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język regionalny: 

Słownictwo religijne tekstów biblijnych i modlitw. 
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2. Siedem sakramentów Kościoła 
Cele katechetyczne 

• Odkrywanie źródeł uświęcenia człowieka. 

• Pogłębianie wiedzy o roli Chrystusa i wspólnoty Kościoła w uświęcającym 

działaniu sakramentów. 

• Zapoznanie z podziałem sakramentów. 

• Ukazanie istoty sakramentów świętych. 

• Motywowanie do korzystania z łask sakramentów w codziennym 

życiu. 

Treści 

• Sakramenty jako znaki Bożej łaski, udzielane przez Chrystusa 

Zmartwychwstałego 

dla uświęcenia wszystkich członków Kościoła (podział 

i istota, biblijne podstawy sakramentów świętych). 

• Obrzędy sakramentów świętych widzialnym znakiem niewidzialnej 

mocy Jezusa działającego w Kościele dla dobra swego ludu. 
r 

• Nowe życie w Chrystusie i w Duchu Świętym - chrzest święty początkiem 

drogi do Ojca, na której Bóg wspiera człowieka we wzrastaniu 

w wierze, nadziei i miłości. 

• Warunki dobrego przeżycia sakramentu pokuty i pojednania drogą powrotu 

do Boga przez uzdrowienie duszy; Jezus w Eucharystii przychodzi 

z pomocą człowiekowi w mocnym postanowieniu poprawy. r 

• Duch Święty w sakramencie bierzmowania udziela pełni darów na czas 

służby wspólnocie Kościoła; dojrzały chrześcijanin korzysta z otrzymanych 

darów w wypełnianiu obowiązków i rozpoznawaniu powołania. 

Wymagania 

Uczeń: 

• wyjaśnia, dlaczego sakramenty są darem Bożej łaski, 

• rozumie istotę poszczególnych sakramentów, 

• uzasadnia podział sakramentów świętych, 

• wskazuje biblijne podstawy sakramentów, 



• uzasadnia, dlaczego chrzest jest fundamentem życia chrześcijańskiego, 

• wskazuje proste teksty liturgiczne, odnoszące się do poszczególnych 

sakramentów, zwłaszcza chrztu, Eucharystii oraz pokuty i pojednania, 

• wyjaśnia znaczenie sakramentów w życiu chrześcijanina, 
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• wskazuje konsekwencje wynikające z sakramentów, zwłaszcza chrztu, 

Eucharystii oraz pokuty i pojednania, 

• formułuje modlitwę wdzięczności za dar sakramentów świętych. 

Korelacja z edukacją szkolną 

• Wychowanie do życia w rodzinie: Odpowiedzialność za własny rozwój; 

samowychowanie. 

3. Życie z Chrystusem we wspólnocie Kościoła 
Cele katechetyczne 

• Odkrywanie świata wartości, wynikających z przyjęcia sakramentu 

chrztu świętego oraz przynależności do wspólnoty Kościoła. 

• Pogłębienie świadomości odpowiedzialności za dar pierwszego sakramentu. 

• Kształtowanie postawy odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła, 

rodziny, szkoły, społeczeństwa. 

• Rozwijanie poczucia przynależności i zainteresowania życiem Kościoła 

lokalnego. 

• Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zobowiązania moralne. 

• Wspieranie prawidłowego rozwoju społecznego. 

Treści 

• Kościół wspólnotą wierzących w drodze do Boga; udział w liturgii 

i zjednoczenie z Jezusem w Eucharystii zapowiedzią wiecznej uczty 

z Bogiem w niebie. 

• Różnorodność zadań we wspólnocie Kościoła wynikająca ze stanu 

życia i sytuacji (np. dzieci, małżonkowie, osoby konsekrowane oraz 

chorzy i cierpiący, ubodzy i posiadający dobra materialne); Bóg przez 

modlitwę i sakramenty uzdalnia do wykonywania powierzonych 

obowiązków. 

• Przykazania kościelne jako religijno-moralne zobowiązania chrześcijan 

wobec Boga i Jego ludu, ustanowione w trosce o życie wieczne 

wszystkich wiernych. 

• Modlitwa we wspólnocie Kościoła jako pogłębianie wspólnoty członków 

z Bogiem i między sobą; jednomyślne trwanie na modlitwie wypełnieniem 

nauki Chrystusa. 
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• Istota miłości chrześcijańskiej jako postawy pragnienia dobra drugiej 

osoby; miłość małżeńska szczególną relacją kobiety i mężczyzny, 

uczestniczących z woli Bożej w przekazywaniu życia. 

• Chrześcijańskie świadectwo zobowiązaniem wynikającym z przyjęcia 



sakramentu chrztu świętego i udziału w Eucharystii; znaki i gesty wyrażające 

przynależność do Chrystusa. 

• Kościół wypełnia naukę Chrystusa przez działalność charytatywną 

i misyjną; pomoc duchowa i materialna wyrazem troski o potrzebujących 

członków wspólnoty; włączenie się w szerzenie Kościoła na 

świecie obowiązkiem każdego chrześcijanina. 

• Zaangażowanie w życiu społecznym wyrazem troski chrześcijan o szerzenie 

Królestwa Bożego i jego zasad na ziemi; osobista działalność 

apostolska ochrzczonych w życiu publicznym. 

• Parafia środowiskiem życia i przeżywania wiary; niedzielna Eucharystia 

wyrazem jedności członków miejscowego Kościoła; wartość inicjatyw 

podejmowanych w parafii dla pogłębiania wspólnoty. 

• Grupy i ruchy religijne w Kościele obrazem różnorodności darów 

i charyzmatów powierzonych wiernym; poszukiwanie własnego miejsca 

w funkcjonujących grupach i ruchach religijnych jako pomoc we 

wspólnotowym przeżywaniu wiary i służbie Kościołowi. 

Wymagania 

Uczeń: 

• rozumie, że Kościół jest wspólnotą wierzących w drodze do Boga, 

• wyjaśnia przykazania kościelne, 

• wymienia zadania, jakie powinien realizować w swoim środowisku, 

w rodzinie, we wspólnocie Kościoła, 

• wyjaśnia, dlaczego modlitwa umacnia Kościół w jego przeobrażaniu 

świata, 

• uzasadnia, dlaczego powinien modlić się za wszystkich ludzi i w każdej 

sprawie, 

• uzasadnia potrzebę przestrzegania przykazań kościelnych w codziennym 

życiu, 

• wymienia elementy świętowania niedzieli we wspólnocie, 

• wymienia formy pomocy bliźnim praktykowane we wspólnocie Kościoła, 

• charakteryzuje cechy miłości chrześcijańskiej, 
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• charakteryzuje różne przejawy życia Kościoła: działalność misyjną 

i charytatywną, w parafii i w grupach duszpasterskich. 

Korelacja z edukacją szkolną 

• Historia i społeczeństwo: Przykłady różnorodnych potrzeb człowieka 

oraz sposoby ich zaspokajania; znaczenie rodziny w życiu oraz przykłady 

praw i obowiązków przysługujących poszczególnym członkom 

rodziny. „Mała ojczyzna"; znaczenie najważniejszych świąt narodowych; 

prawa i obowiązki obywateli; znaczenie pracy w życiu człowieka 

i jej społeczny podział; różne grupy społeczne, ich rola w społeczeństwie; 

uczestnictwo Polski we wspólnocie europejskiej. 



• Wychowanie do życia w rodzinie: Podstawowe funkcje rodziny; 

odpowiedzialność 

za własny rozwój; samowychowanie. Mass media — zasady 

i kryteria wyboru czasopism, książek, filmów i programów telewizyjnych. 

4. Jesteśmy włączeni w dziedzictwo Kościoła 
Cele katechetyczne 

• Wprowadzenie w historię rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa. 

• Ukazanie związku wiary i Kościoła z życiem narodu polskiego. 

• Poznanie historii diecezji, parafii. 

• Kształtowanie odpowiedzialności za skarby dziedzictwa Kościoła 

w Polsce. 

Treści 

• Rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa wyrazem apostolskiej gorliwości 

ochrzczonych współpracujących z łaską Bożą. 

• Życie i działalność św. Wojciecha przykładem Bożego zasiewu, który 

przynosi plon obfity. 

• Włączenie narodu polskiego do Kościoła powszechnego wydarzeniem 

religijnym, politycznym i społecznym; chrzest Polski początkiem wiernej 

służby Bogu nowych wyznawców. 

• Życie wiary u początków narodu polskiego; przejawy aktywności religijnej 

w średniowiecznej Polsce. 
Program nauczania religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej 99 

• Kultura chrześcijańska wyrazem znaczenia wartości religijnych 

w twórczości ludzkiej; sztuka religijna ubogaceniem przeżyć związanych 

z przeżywaniem liturgii. 

• Pobożność maryjna szczególnym rysem polskiej religijności - tradycje 

i zwyczaje związane z obchodami uroczystości i świąt maryjnych; 

Maryja nauczycielką życia Jezusa w modlitwie różańcowej; Maryja 

Królową Polski i ludzkich serc - uroczystości i nabożeństwa majowe; 

sanktuaria maryjne w Polsce jako wotum dziękczynienia najlepszej 

Matce. 

• Życie dzisiejszego Kościoła wyzwaniem dla chrześcijan - miejsce Kościoła 

w życiu publicznym; szanse i zagrożenia dzisiejszego życia wiarą 

we wspólnotach ludzkich - rodzinie, szkole, społeczeństwie. 

• Służba Bogu i Ojczyźnie w dziejach narodu polskiego potwierdzeniem 

chrześcijańskiego systemu wartości; świadkowie wiary w życiu politycznym 

i społecznym. 

• Najmłodsza historia Kościoła świadectwem wierności Bogu i Ojczyźnie. 

• Religijne korzenie obrzędów, zwyczajów i tradycji znakiem obecności 

wiary na co dzień; wymiar religijny świąt narodowych i rodzinnych 

w domu, w szkole; krzyż i inne znaki wiary w przestrzeni publicznej 



świadectwem aktywnej obecności chrześcijan. 

Wymagania 

Uczeń: 

• wyjaśnia znaczenie chrztu Polski dla narodu polskiego i Europy, 

• opowiada o życiu św. Wojciecha, 

• wymienia przejawy kultu maryjnego w Kościele, 

• odnajduje w roku liturgicznym akcenty pobożności maryjnej, 

• wymienia i omawia postaci zasłużone dla polskiego Kościoła, będące 

świadectwami wierniej i ofiarnej służby Bogu i Ojczyźnie, 

• wymienia i omawia postaci zasłużone dla współczesnego Kościoła 

powszechnego 

i polskiego, 

• wymienia charakterystyczne cechy współczesnego Kościoła w Polsce, 

• zna historię diecezji, parafii, 

• wyjaśnia, czym jest kultura chrześcijańska, 

• wymienia przejawy kultury chrześcijańskiej w Europie, Polsce i miejscu 

swojego zamieszkania, 
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• wyjaśnia, jaki powinien być jego osobisty udział w kształtowaniu kultury 

chrześcijańskiej, 

• wskazuje, w jaki sposób można podjąć odpowiedzialność za chrześcijańskie 

dziedzictwo, 

• wskazuje możliwości okazania wdzięczności za uczestnictwo w 

chrześcijańskim 

dziedzictwie. 

Korelacja z edukacją szkolną 

• Muzyka: Dzieła literatury muzycznej. 

• Plastyka: Dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego 

i europejskiego dziedzictwa kultury. 

• Historia i społeczeństwo: Dzieje Polski i w niej Kościoła; moja Ojczyzna. 

Wydarzenia i osoby o zasadniczym znaczeniu dla losów narodu 

i państwa polskiego; mój krąg cywilizacyjno-kulturowy. Wybrane zar 

gadnienia z kręgu kultury antycznej oraz dziejów Europy. 

Śródziemnomorskie 

korzenie wybranych elementów kultury polskiej; symbole 

i święta narodowe, religijne; odpowiedzialność za najbliższe otoczenie, 

sylwetki osób zasłużonych dla regionu; najbliższe otoczenie domu 

rodzinnego, sąsiedztwa, szkoły; elementy historii regionu i ich związki 

z historią i tradycją własnej rodziny; lokalne i regionalne tradycje, 

święta, obyczaje i zwyczaje; sylwetki osób zasłużonych dla środowiska 

lokalnego, kraju. 



5. Święci Kościoła uczą nas wiary 
Cele katechetyczne 

• Ukazanie znaczenia świętych w życiu Kościoła i chrześcijanina. 

• Pogłębienie odkrywania znaczenia wiary w zrozumieniu własnego życia 

i otaczającego świata. 

• Kształtowanie postawy otwarcia na Boga i poszukiwania w Jego nauce 

rozwiązań sytuacji życiowych. 

• Kształtowanie postawy chrześcijańskiej w oparciu o wzory świętych 

i błogosławionych. 
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Treści 

• Życie i działalność św. Szczepana darem dla Kościoła pierwotnego 

- męczeństwo diakona przykładem mężnego dawania świadectwa 

prawdzie. 
r 

• Świadectwo św. Stanisława potwierdzeniem wierności Bogu - biskup 

ze Szczepanowa patronem chrześcijańskiego ładu moralnego. 

• Męczennicy za wiarę szczególnymi świadkami wiary, którzy swą 

śmiercią potwierdzili miłość Chrystusa ponad życie; poświęcenie swego 

życia dla Boga nadzieją na pozyskanie wiecznego szczęścia. 

• Kult świętych w roku liturgicznym wyrazem jedności Kościoła 

pielgrzymującego 

i chwalebnego; obcowanie świętych komunią miłości 

wszystkich należących do Chrystusa. 

• Świadkowie wiary i apostołowie Kościoła lokalnego wzorem w 

przeżywaniu 

codzienności z Chrystusem; orędownictwo świętych i modlitwa 

wstawiennicza wyrazem współpracy przyjaciół Boga w niebie i na 

ziemi. 

Wymagania 

Uczeń: 

• zna rolę cierpienia i męczeństwa w rozwoju Kościoła, 

• wskazuje na pierwszego męczennika Kościoła, 

• charakteryzuje osobę oddającą życie za wiarę, 

• wyjaśnia, dlaczego św. Stanisław jest świadkiem wiary, 

• omawia przykłady świętych i wskazuje na ich podstawie, w jaki sposób 

może podejmować wezwanie do świętości, 

• porównuje gorliwość apostolską poznanych błogosławionych i świętych 

z postawami współczesnych ludzi, 

• porównuje świadectwo wiary dawane przez poznanych świętych z własną 

postawą apostolską. 

Korelacja z edukacją szkolną 



• Język polski: Bohaterowie lektur. 

• Historia i społeczeństwo: Tolerancja, relacje międzyludzkie. 
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WSKAZANIA DO REALIZACJA PROGRAMU 

Układ treści i tematyka podejmowana w programie klasy VI mają charakter 

biblijno-teologiczny. Naczelną zasadą porządkującą są dzieje przymierza, 

aktualizujące się w uświęcającym działaniu Ducha Świętego w Kościele 

i życiu poszczególnych ochrzczonych. Materiał biblijno-teologiczny 

pozostaje ściśle związany z wymiarem egzystencjalnym. Wprowadzając 
r 

w Zesłanie Ducha Świętego i życie pierwotnego Kościoła, wskazuje się na 

życie dzisiejszego Kościoła jako środowisko życia i rozwoju wiary. 

Momentem 

inicjującym w życiu poszczególnego człowieka jest chrzest, a zadaniem 

jest budowanie świadomej postawy podjęcia jego konsekwencji, 

odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła i wspólnoty ludzkiej. 

Wymiar egzystencjalny ujawnia się też w podjęciu problemów, którymi 

żyją uczniowie tego etapu rozwojowego, i uzdalnianiu do rozwiązywania 

ich zgodnie z oceną chrześcijańską. Stąd dążenie do syntezy życia z 

poznawaną 

prawdą, by stawała się ona siłą motywującą do chrześcijańskiego 

działania. Ważnym zadaniem jest przygotowanie do podejmowania roli 

świadka oraz działalności apostolskiej. 

Ukazanie chrześcijańskich korzeni życia narodu polskiego ma pomóc 

w odczytywaniu kultury narodu, tradycji, zwyczajów i wyzwolić pragnienie 

ich współtworzenia oraz w tym duchu kształtowania dziejów środowiska 

lokalnego, Ojczyzny i świata. 

Drogą rozwoju zainteresowań religijnych jest pobudzanie ucznia do 

zainteresowania 

aktualnymi wydarzeniami w życiu Kościoła, przeżywanymi 

okresami roku liturgicznego, wnikania w przeszłość, włączenie do grup 

duszpasterskich czy kół zainteresowań na terenie szkoły i parafii. W 

nauczaniu 

religii i katechezie parafialnej należy wdrażać do korzystania z prasy 

katolickiej oraz wykorzystywać lektury szkolne w nauczaniu religii. 

Funkcja ewangelizacyjna jest podejmowana i realizowana poprzez 

wskazywanie wartości wiary w życiu chrześcijan od czasów Kościoła 

pierwotnego aż po współczesność, udzielanie pomocy uczniowi w realizacji 

świadectwa chrześcijańskiego w życiu codziennym, motywowanie do 

stałego rozwoju chrześcijańskiego poprzez modlitwę, lekturę Pisma 

Świętego, 

udział w liturgii, korzystanie z sakramentów, podejmowanie dzieł 



miłosierdzia i zaangażowanie apostolsko-misyjne. 

Nauczanie religii winno akcentować podawanie i pogłębianie wiadomości 

religijnych, zmierzać do ich systematyzacji, hierarchizacji, budzić 
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zainteresowania problemami religijno-społecznymi, kształtować 

umiejętności. 

Ważne jest aktywizowanie uwagi przez urozmaicone treści nauczania 

i różnorodność stosowanych metod. 

Metodyka pracy w klasie VI, z uwagi na ideę przewodnią, winna korzystać 

zarówno z metod biblijnych, jak i poszukujących, podających i 

problemowych, 

motywujących, mając na uwadze możliwości ucznia. Służą one 

kształtowaniu umiejętności i postaw, odnajdywaniu własnych problemów 

i ich rozwiązywaniu, kształtowaniu opinii, zajmowaniu stanowiska i jego 

motywowaniu. Wykorzystywane elementy metod liturgicznych i 

medytacyjnych 

winny służyć wprowadzeniu w liturgię i modlitwę. 

WSPÓŁPRACA ŚRODOWISK WYCHOWAWCZYCH 

Rodzina 
Oddziaływanie katechetyczne w osiąganiu zamierzonych celów domaga 

się ścisłej współpracy z rodzicami. Należy zatem dołożyć starań, by 

pewne formy spotkań i współpracy były podejmowane przez wszystkie lata 

nauki. Częstotliwość ich i charakter winny być uzależnione od warunków 

i tradycji poszczególnych diecezji. Należy dążyć do tego, aby spotkania 

rodziców dzieci pokomunijnych miały charakter mistagogiczny, prowadzący 

do aktywnego i pełnego zaangażowania w Eucharystię. Tematyka tych 

spotkań winna być wzbogacona o kwestie związane z wychowaniem. 

Tematyka spotkań z rodzicami 
Klasa IV 

• Słowo Boże jako odpowiedź na ludzkie pytania i pomoc w kształtowaniu 

ludzkiego życia. 

• Jak pomóc dziecku pielęgnować przyjaźń z Jezusem? 

• Eucharystia sakramentem miłości. 
/ f 

• Świadomy i czynny udział we Mszy Świętej. 

• Wpływ modlitwy na życie człowieka. 

• Jak ukazać dziecku wartość sakramentu pokuty i pojednania? 
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• Uczestnictwo rodziny w wydarzeniach roku liturgicznego. 

• Motywowanie dziecka do zaangażowania się w grupy parafialne. 

Klasa V 

• Symbole wiary. 



• Postawa wobec wiary. 

• Chrystus w historii zbawienia. 

• Wartości stanowiące fundament relacji międzyludzkich. 

• Jak pomóc dziecku w rozwiązywaniu różnych sytuacji w duchu 

wiary? 
r 

• Świadectwo wiary w codziennym życiu. 

• Jak rozmawiać z dzieckiem o trudnościach w wierze? 

• Świętowanie i spędzanie wolnego czasu po chrześcijańsku. 

Klasa VI 

• Chrzest fundamentem życia chrześcijańskiego. 
r 

• Świadectwo wiary rodziców. 

• Rodzinna katecheza umacnia wiarę. 

• Formowanie dojrzałego sumienia. 

• Z Chrystusem kształtować swoje życie. 

• Posłani mocą Ducha - w życiu rodzinnym. 

• Posłani mocą Ducha - w życiu społecznym. 

• Posłani mocą Ducha - w życiu wspólnoty Kościoła. 

Parafia 
Ukazywanie miejsca, roli i zadań dzieci w parafii, związanie ich z liturgią 

i duszpasterstwem wymaga ożywienia form duszpasterskiego oddziaływania, 

wspomagającego lekcje religii w postaci grup duszpasterskich, kół 

zainteresowań, działających na terenie szkoły lub parafii. Ponadto należy 

dążyć do tego, aby szkolne lekcje religii prowadziły do czynnego udziału 

dzieci w liturgii i systematycznego korzystania z sakramentów świętych, 
r 

zwłaszcza regularnej spowiedzi i częstej Komunii Świętej. 

Należałoby uwzględnić konieczność pogłębienia katechumenalnego 

przez organizację dni skupienia, rekolekcji, pielgrzymek wdzięczności, 

systematycznego nabożeństwa pokutnego i sakramentu pokuty i 

pojednaProgram 
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r 

nia, rocznicy przyjęcia I Komunii Świętej, w których uczestniczą nie tylko 

rodziny dzieci, ale również przedstawiciele całej parafii. 

Przygotowując uczniów do realizacji celów nauczania religii w klasach 

IV-VI, na początku klasy IV można urządzić nabożeństwo z przekazaniem r 

egzemplarza Pisma Świętego, a na zakończenie klasy VI wręczyć im tekst 

Wyznania wiary albo też - stosownie do zwyczajów Kościoła partykularnego 

- obchodzić uroczystą rocznicę I Komunii Świętej. Ponadto proponuje 

się, aby wręczenie tekstu Wyznania wiary poprzedziło uroczyste odnowienie 

chrztu świętego, w którym uczestniczyliby rodzice i rodzice chrzestni. 

Tematyka spotkań w ramach duszpasterstwa 



katechetycznego w parafii 
Klasa IV 

• Mów Panie, bo sługa Twój słucha - spotkanie połączone z nabożeńr 

stwem Słowa z wręczeniem egzemplarza Pisma Świętego. 

• Eucharystia spotkaniem z Jezusem, który umacnia swoim Słowem 

i Ciałem. 

• Aktualizacja zbawczych wydarzeń w liturgii roku liturgicznego. 

• Otwarcie się w modlitwie na Boga. 

• Odpowiedzialność za bliźnich. 

• Spotkanie z Jezusem przebaczającym. 

• Hierarchia wartości oparta na wierze. 

• Chrystus przewodnikiem w drodze do Boga Ojca. 

Klasa V 
• Miłość Boga do człowieka. 

• Uczestnictwo w dziele stworzenia. 

• Przymierze Boga z człowiekiem. 

• Bóg w życiu człowieka. 

• Przewodnicy w wierze. 

• Jezus spełnieniem oczekiwań zbawczych. 

• Aktualność sakramentu pokuty. 

• Zmartwychwstanie Chrystusa umacnia nadzieję. 
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Klasa VI 

• Chrzest przyjęciem do wspólnoty. 

• Chrzest zobowiązaniem do dzielenia się Ewangelią z innymi. 

• Chrzest sakramentem wiary. 

• Chrzest sakramentem nowego życia. 

• Ochrzczony namaszczony Duchem Świętym. 

• Biała szata - znak narodzin dla Pana Boga. 

• Chrzest sakramentem przymierza z Bogiem. 

• Ochrzczony „światłem i solą ziemi". 


