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WSTĘP  
 

Program Bóg jest wśród nas opracowano według wytycznych zawartych w 

dokumencie Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 9 czerwca 

2018 roku. Pozwala realizować wszystkie założenia oraz wymagania stawiane przed 

uczniem uczęszczającym na religię. Stanowi merytoryczny opis sposobu realizacji podstawy 

programowej i jednocześnie wyznacza działania jakie winien podjąć prowadzący katechezę. 

Propozycja rozkładu materiału uwzględnia wiek, możliwości psychofizyczne i rozwojowe 

uczniów oraz bogatą tradycję Kościoła w Polsce. 

Mając na uwadze sytuację w jakiej uczniowie dorastają i rozwijają życie religijne, 

program zakłada korelację z innymi przedmiotami jak również aktywne duszpasterstwo 

parafialne wspomagając jednocześnie rodzinę – domowy Kościół. Posługuje się 

odpowiednią terminologią odwołując się do standardów edukacyjnych systemu oświaty jak 

i wytycznych Kościoła katolickiego w Polsce. 

Program Bóg jest wśród nas dotyczy II etapu edukacyjnego w Szkole Podstawowej – 

klasy V-VIII. Adresowany jest dla podmiotów tworzących podręczniki, programy autorskie, 

a także nauczycieli pragnących adoptować niniejszy program do własnych potrzeb i 

specyfiki danej szkoły oraz parafii. Znamienną cechą programu jest położenie akcentu na 

świadków wiary, którzy swoim życiem oraz nieugiętą postawą wskazują uczniom, jak 

przeżywać poznawane prawdy wiary. W programie zawarte zostały treści, które mają 

dopomóc młodemu człowiekowi opowiedzieć się za wartościami chrześcijańskimi by w 

bardziej świadomy sposób mógł przystąpić do sakramentu bierzmowania. 

 

Główne tematy katechezy mistagogicznej wprowadzającej w historię zbawienia: 

 

5 kl. Jezus dla człowieka 

6 kl. Kościół dla człowieka 

7 kl. Duch Święty darem dla człowieka 

8 kl. Chrześcijanin w świecie 

 

II etap edukacji w Szkole Podstawowej jest bardzo zróżnicowany. Uczeń klasy piątej to 

jeszcze dziecko, natomiast ósmoklasista to już nastolatek. Większość tego okresu to czas 

adolescencji. Tempo rozwoju psychofizycznego w tym okresie jest niezwykle intensywne i 

wielorakie. Jest to czas usamodzielnienia i uniezależnienia się od otoczenia, co znajduje 

wyraz w sferze emocjonalnej, intelektualnej, społecznej a także w poszukiwaniu 

odpowiedzi na duchowe – religijne nurtujące młodego człowieka pytania. Jest to okres 

dynamicznego poznawania otaczającej rzeczywistości. Zdobywanie wiedzy stanowiące 

potrzebę rozwojową, domaga się dostarczenia dziecku najważniejszych informacji w 

sposób ciekawy, mocno zróżnicowany a jednocześnie prosty. Równie ważne jest to, by w 

tym okresie uczeń nie był zbyt mocno krytykowany i oceniany, gdyż będzie to zniechęcało 
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go do nauki. Istotne jest by w tym trudnym dla młodego człowieka okresie, towarzyszyć 

mu, podprowadzać, zadawać trudne egzystencjalne pytania i wspólnie poszukiwać na nie 

odpowiedzi. W okresie dojrzewania w procesie myślenia dokonuje się swoista przemiana z 

konkretnego na abstrakcyjne. Uczeń coraz częściej potrafi określać zależności 

przyczynowo-skutkowe i tym samym przewidywać konsekwencje własnego postępowania.  

Również w wymiarze społecznym dokonują się istotne zmiany. Dzieci mocno 

związane ze swoimi rodzicami (nierzadko z nauczycielami) zaczynają koncentrować się na 

relacjach rówieśniczych. Pojawia się bardzo mocne pragnienie przynależności do grupy. 

Może to powodować, iż akcent autorytetu przenosi się z rodziców – nauczycieli na 

rówieśników i młodych idoli. Często towarzyszy temu dostosowywanie swojego ubioru, 

zachowania, dążeń i norm do danej grupy rówieśniczej. Około 11-12 roku życia rozpoczyna 

się kryzys zaufania do rodziców, nauczycieli, Kościoła, czemu może towarzyszyć bunt i 

nieposłuszeństwo. Jednocześnie bardzo mocno zaczyna się kształtować osobowość 

młodego człowieka. Warto w tym okresie przedstawiać pozytywne wzory do naśladowania 

i identyfikowania się z kulturą i wiarą. Wykorzystując naturalną potrzebę relacji 

rówieśniczej, w procesie nauczania, warto stosować zespołową formę pracy. Jednocześnie 

pragnienie samostanowienia i samorealizacji możemy uwzględnić podczas wszelkiego 

rodzaju opracowywania projektów, pokazów i wystąpień. 

 

Program Bóg jest wśród nas uwzględnia również fakt osadzenia młodego człowieka 

we współczesnej rzeczywistości portali społecznościowych. Mając świadomość możliwości 

jakie niesie ze sobą postęp cyfryzacji życia, niniejszy program nauczania uwzględnia 

wykorzystanie technologii informatycznych i rozwijanie kompetencji kluczowych.  

Koncepcja programu oparta jest częściowo na konstruktywizmie z elementami 

konektywizmu co jest odpowiedzią na wyzwania współczesności, dając jednocześnie 

możliwość dotarcia do młodych ludzi i przygotowując ich do życia w XXI w. Konstruktywizm 

zakłada, że wiedza odkrywana jest przez uczącego się z mocną interakcją z otoczeniem. 

Młodzi ludzie konstruują własne poglądy często bazując na wyniesionych z domu i ze 

środowiska, z którym się identyfikują. Rola nauczyciela polega tu na towarzyszeniu, 

dawaniu możliwości wypowiedzenia się i wysłuchania w danej kwestii. Nauczyciel jednakże 

stanowi niejako bazę naukową, która udziela niezbędnych zgodnych z prawdą i zetelnych 

informacji, pozwalając na samodzielne dochodzenie do rozumienia trudnych pojęć. W ten 

sposób podkreślając podmiotowość ucznia, zachęcamy go do poszerzania wiedzy oraz 

wspólnego rozwiązywania trudnych niekiedy egzystencjalnych problemów dotyczących 

życia i wiary.  

Program bazuje na tradycyjnym modelu edukacyjnym jednakże na wszystkich etapach 

edukacji stara się wykorzystywać niektóre elementy konektywizmu (od ang. Connect – 
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łączyć, wiązać, kojarzyć)1. Mając świadomość jak mocno we współczesnym świecie 

technologie cyfrowe oddziaływają na młodego człowieka i jego sposób uczenia się, nie 

kładziemy akcentu na dokładne, szczegółowe posiadanie wiedzy ile raczej na umiejętność 

łączenia pojęć, faktów opinii oraz doświadczenia życia osobistego i wewnętrznego 

współczesnych świadków wiary. Metodyka pracy nauczyciela opisana w podręcznikach 

metodycznych do religii w klasach 5-8 opracowanych na podstawie programu nauczania 

Bóg jest wśród nas, zakłada wykorzystanie narzędzi TIK odpowiednio w korelacji do 

przedmiotu informatyki w szkole podstawowej. Na przestrzeni II etapu edukacyjnego 

uczniowie poznają świadków wiary, zarówno starożytnych jak i współczesnych, bardzo 

młodych jak i doświadczonych trudnościami życia. W sposób szczególny uczniowie mają 

możliwość zapoznania się z sylwetką Karola Wojtyły - Św. Jana Pawła II, któremu zostały 

poświęcone w każdej klasie specjalne katechezy. Na każdym poziomie edukacyjnym 

towarzyszą młodym ludziom ich patroni – święci bądź błogosławieni, bliscy przeżywanym 

trudnościom wiary:  

w klasie piątej - św. s. Faustyna Kowalska; 

w klasie szóstej - św. Stanisław BM i św. Maksymilian Maria Kolbe; 

w klasie siódmej - św. Albert Chmielowski i bł. Karolina Kózkówna; 

w klasie ósmej - bł. Zbigniew Strzałkowski i bł. Michał Tomaszek. 

 

Program Bóg jest wśród nas w swoich założeniach służy również rozwijaniu 

umiejętności o charakterze międzyprzedmiotowym, co jest zadaniem każdego nauczyciela. 

Najważniejszymi umiejętnościami rozwijanymi w ramach kształcenia ogólnego w 

szkole podstawowej, na które zwrócono uwagę to: 

1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych 

nowożytnych; 

2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematycznych w życiu codziennym, a także 

kształcenie myślenia matematycznego; 

3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z 

różnych źródeł; 

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym 

wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki; 

praca w zespole i społeczna aktywność; 

aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju. 

5) rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem technik mediacyjnych; 

6) praca w zespole i społeczna aktywność; 

7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju. 

 

                                    
1 G. Gregorczyk, A. Małgorzata Kozak, Konektywizm, czyli o uczeniu się w epoce cyfrowej, MERITUM, 2012, nr 1, s. 

93-97 
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Powyższe umiejętności ściśle wiążą się z kluczowymi kompetencjami (Dz.U. UE C189 z 

dn. 4 czerwca 2018 r.):�� 

 

- kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, 

- kompetencje w zakresie wielojęzyczności, 

- kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, 

technologii i inżynierii, 

- kompetencje cyfrowe, 

- kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się, 

- kompetencje obywatelskie, 

- kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, 

- kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. 

 

W zakresie oddziaływań wychowawczych program Bóg jest wśród nas akcentuje 

postawy sprzyjające permanentnemu rozwojowi zarówno indywidualnemu jak i we 

wspólnocie, takich jak: odpowiedzialność, prawdomówność, uczciwość, wiarygodność, 

poczucie własnej wartości, tolerancja i szacunek dla innych ludzi, kreatywność, kultura 

osobista oraz gotowość do uczestnictwa w kulturze oraz w życiu Kościoła parafialnego. 

Program zakłada również kształtowanie postaw prospołecznych (wynikających z idei 

edukacji włączającej) – wrażliwości na potrzeby innych ludzi, szacunku dla tradycji 

narodowych i rodzinnych, szacunku dla innych kultur i religii. 

 

 

  



7 
 

KLASA V  
JEZUS DLA CZŁOWIEKA  

 
 Zagadnienia omawiane w klasie V obejmują biblijną historię zbawienia (od 
stworzenia świata poprzez dzieje Patriarchów i Przymierze na górze Synaj) oraz ukazują 
dzieło zbawcze Chrystusa. Wprowadzenie nawiązuje do egzystencji człowieka, który 
pragnie być szczęśliwy we wspólnocie. Pierwszą odpowiedzią na to pytanie jest szczęście 
wynikające ze wzajemnego zaufania i miłości we wspólnotach, w których człowiek żyje. 
Prawdziwe szczęście jest jednak Bożym darem, stąd pragnienie szczęścia prowadzi do 
pragnienia relacji z Bogiem, który daje się poznać w swoim Objawieniu. Dlatego uczniowie 
poszerzają swoją wiedzę dotyczącą znaczenia, autorstwa i podziałem Pisma Świętego.  

Poszczególne wydarzenia zbawcze są omawiane w sposób linearny, począwszy od 
stworzenia świata, przez życie Patriarchów, niewolę egipską, Paschę i przekazanie 
Dekalogu na górze Synaj. Punktem centralnym w tej klasie jest ukazanie Jezusa Chrystusa 
jako oczekiwanego Mesjasza. Analizowane jest Jego nauczanie i cuda, a zwłaszcza zbawcze 
znaczenie męki, śmierci i zmartwychwstania. Wydarzenia zbawcze omawiane są również  
w kontekście roku liturgicznego.  
 Zasadniczymi tekstami źródłowymi z Nowego Testamentu w klasie V są fragmenty 
Ewangelii wg św. Mateusza, Marka i Łukasza.  
 
 
 
 

I. NASZA WSPÓLNOTA WIARY 

 
Cele katechetyczne: 
 

 Przedstawienie wiary, nadziei i miłości jako źródeł ludzkiego szczęścia i relacji człowieka 

z Bogiem. 

 Rozwijanie wiary w życiu człowieka. 

 Ukazanie znaczenia wspólnoty Kościoła, narodu, rodziny, grupy rówieśniczej. 

 Rozwijanie umiejętności życia we wspólnocie. 

 

 

Treści: 
 

 Źródła ludzkiego szczęścia (A.1), 

 W co wierzymy, w czym pokładamy nadzieję, kogo kochamy (A.2), 

 Pojęcie wspólnoty. Miejsca i podstawowe wspólnoty, w których żyjemy (E.1), 

 Zadania wobec rodziny, grupy rówieśniczej, narodu, Kościoła (E.1), 
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 Wartości stanowiące fundament relacji międzyludzkich: szacunek dla siebie i innych 

ludzi oraz postawa odpowiedzialności za siebie i innych (E.1), 

 Wiara w Boga (A.2), 

 Co to znaczy „wierzyć”? Wartość wiary w Boga (A.2), 

 Trudności i niebezpieczeństwa na drodze wiary (A.3). 

 

 

Wymagania: 
 

Uczeń: 

 omawia różnicę między prawdziwym szczęściem a przyjemnością (A.1.5),  

 wymienia źródła autentycznego i trwałego szczęścia (A.1.5), 

 charakteryzuje najważniejsze wspólnoty w życiu człowieka (E.1.1), 

 przedstawia, na czym polega uczestnictwo w życiu różnych wspólnot Kościoła, narodu, 

rodziny, grupy szkolnej i koleżeńskiej (E.1.2), 

 wyjaśnia, na czym polega kultura bycia w rodzinie, szkole, parafii, grupie rówieśniczej  

i na portalach społecznościowych (E.1.5), 

 podaje przykłady świadków wiary, nadziei i miłości w konkretnych sytuacjach życiowych 

(E.1.8), 

 wyjaśnia pojęcie wiary w Boga, wskazuje relacje między wiarą i wiedzą (A.2.1), 

 wyjaśnia, że wiara i wiedza nie są sprzeczne (A.2.2), 

 zna i rozumie pojęcia: ateizm, deizm, niewiara, agnostycyzm (A.2.3), 

 wymienia źródła wiedzy na temat istnienia Boga (A.2.4), 

 wyjaśnia, że wiara w Boga jest łaską – darem otrzymanym od Boga (A.3.1), 

 uzasadnia, że wiara jest zadaniem (A.3.2), 

 przytacza biografie osób, którym wiedza pomogła w dotarciu do wiary (A.2.5). 

 
 
Postawy: 
 

Uczeń: 

 angażuje się w naukę szkolną i pozaszkolną (A.1.a), 

 podejmuje refleksję nad sensem swojego życia (A.1.b), 

 okazuje szacunek wobec siebie i innych (A.1.c), 

 stara się żyć według wartości chrześcijańskich (A.1.d), 

 dąży do szczęścia własnego i bliźnich (A.1.e), 

 angażuje się w służbę na rzecz drugiego człowieka (A.1.f), 

 włącza się aktywnie w życie Kościoła, rodziny, szkoły i społeczeństwa (E.1.a), 

 angażuje się we własny rozwój emocjonalny i społeczny (E.1.b), 
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 zachowuje kulturę bycia w grupie (E.1.c), 

 reaguje na niewłaściwe zachowania w określonej grupie (E.1.d), 

 podejmuje wysiłek właściwego zachowania w rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej i na 

portalach społecznościowych (E.1.e), 

 troszczy się o dobro Ojczyzny (E.1.h), 

 dąży do zdobycia wiedzy służącej pogłębianiu wiary (A.2.a), 

 troszczy się o wzrost swojej wiary (A.2.b), 

 wzoruje się na świadkach wiary (A.2.c), 

 szanuje wszystkich ludzi bez względu na ich przekonania (A.2.d), 

 bierze aktywny udział w katechezie parafialnej (A.3.a), 

 wyraża wdzięczność za dar wiary (A.3.b), 

 stara się żyć według zasad wiary (A.3.c), 

 chroni wiarę przed zagrożeniami (A.3.d), 

 świadomie wyznaje wiarę (A.4.a). 

 
 
Korelacja z edukacją szkolną: 
 
 Język polski: 

- Przykład bohatera literackiego poszukującego szczęścia; szczęście a przyjemność 

(np. postać Edmunda z S. C. Lewisa „Lew, czarownica i stara szafa”); 

- Wartości, które łączą grupę przyjaciół (np. na podstawie lektury R. Kosika „Felix, Net 

i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”) 

 Informatyka: 

- Praca w sieci, Poczta elektroniczna; 

 Wychowanie do życia w rodzinie: 

- Moja rodzina - uprzejmość i uczynność w rodzinie każdego dnia; 

 Język obcy nowożytny oraz język mniejszości narodowej lub etnicznej: 

- Słownictwo religijne: np. Bóg, szczęście, wiara, nadzieja, miłość, rodzina, święty, 

Jezus Chrystus; 

- Modlitwa: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

 
 

II. BÓG OBJAWIA SIĘ W PIŚMIE ŚWIĘTYM 

 
Cele katechetyczne: 
 

 Ukazanie istoty wiary religijnej jako relacji człowieka z Bogiem. 

 Przedstawienie informacji na temat autorstwa, powstania i podziału Pisma Świętego. 
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 Rozwijanie umiejętności systematycznej lektury Pisma Świętego. 

 

 

Treści: 
 

 Objawienie Boże – Bóg objawia się kim jest; wiara jako łaska (dar) i zadanie (A.3), 

 Objawienie Boga ludziom w dziełach i w słowie (A.5), 

 Pismo Święte – podstawowe wiadomości (A.9), 

 Pismo Święte – powstanie, natchnienie biblijne, języki (A.9; A.10), 

 Biblia księgą wiary (A.10). 

 

 

Wymagania: 
 

Uczeń: 

 wyjaśnia, że Bóg objawia się w słowie – w Piśmie Świętym (A.5.1), 

 wyjaśnia, czym jest Pismo Święte (A.9.1), 

 przedstawia proces formowania się ksiąg biblijnych (A.9.2), 

 rozróżnia księgi Starego i Nowego Testamentu (A.9.3), 

 wymienia księgi Starego i Nowego Testamentu (A.9.3), 

 wyjaśnia pojęcia: objawienie, natchnienie biblijne, (A.10.1), 

 zestawia wydarzenia biblijne ze zwyczajami religijnymi, (A.10.6), 

 wymienia sposoby Bożego Objawienia (w stworzeniu, w słowie Bożym i w Jezusie 

Chrystusie) (A.5.1), 

 wymienia najważniejsze przymioty Boga (A.5.2), 

 opisuje przejawy miłości Boga do człowieka w historii zbawienia (od stworzenia) 

i w teraźniejszości (A.5.3). 

 

 

Postawy: 
 

Uczeń: 

 przyjmuje w posłuszeństwie wiary Boże Objawienie (A.5.a), 

 nawiązuje i pielęgnuje osobową relację z Bogiem (A.5.b), 

 rozwija osobistą wiarę w miłość Boga (A.5.c), 

 daje świadectwo o Bogu (A.5.d), 

 wierzy, że Pismo święte jest słowem Boga do człowieka (A.9.a), 

 stara się kierować w życiu słowem Bożym (A.9.b), 

 sięga po lekturę Pisma Świętego (A.9.c), 
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 wierzy w prawdy zawarte w Objawieniu Bożym (A.10.a), 

 poznaje Boże Objawienie (A.10.b), 

 podejmuje prywatną lekturę Pisma Świętego (A.10.e). 

 

 

Korelacja z edukacją szkolną: 
 
 Język polski: 

- Zasady interpretacji tekstów;  

- Znaczenie dosłowne i przenośne w tekstach;  

- Tworzenie krótkich opowiadań; 

 Informatyka: 

- Jak się kiedyś komunikowano? 

 Historia: 

- Środowisko przekazywania i spisywania Objawienia Bożego – cywilizacje 

Starożytnego Wschodu;  

 Geografia: 

- Proces formowania się ksiąg biblijnych – cywilizacje Starożytnego Wschodu na 

mapie;  

 Wychowanie do życia w rodzinie: 

- Biblia księgą przekazu tradycji – rodzinne wychowanie do miłości, prawdy, 

uczciwości, wychowanie patriotyczne, religijne, moralne; 

 Język obcy nowożytny oraz język mniejszości narodowej lub etnicznej: 

- Słownictwo religijne: np. Pismo święte, Biblia, Nowy Testament, Stary Testament, 

Listy apostolskie, Izrael. 

 
 

III. BÓG OBJAWIA SIĘ W HISTORII ZBAWIENIA 

 
Cele katechetyczne: 
 

 Zapoznanie z interpretacją biblijnego opisu stworzenia i źródłem godności człowieka. 

 Wyjaśnienie istoty grzechu pierworodnego i zapowiedzi odkupienia (Protoewangelia). 

 Ukazanie historii biblijnych patriarchów: Abrahama, Izaaka, Jakuba oraz innych postaci 

Starego Testamentu: (m.in. Józefa egipskiego, Mojżesza i Jonasza). 

 Pogłębienie wiadomości na temat wyjścia z niewoli z Egiptu i wędrówki do Ziemi 

Obiecanej. 

 Rozwijanie umiejętności aktualizacji wydarzeń i postaci Starego Testamentu. 

 Rozwijanie osobistej relacji z Bogiem. 
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 Kształtowanie umiejętności formułowania osobistej modlitwy dziękczynienia  

i uwielbienia. 

 

 

Treści: 
 

 Bóg – Stwórca nieba i ziemi. Stworzenie świata: nieba i ziemi. Aniołowie. Dobroć 

stworzenia. Stworzenie człowieka (A.11), 

 Bóg objawia, kim jest człowiek; godność osoby, jej wolność, odpowiedzialność za świat, 

za siebie i innych ludzi (A.1; E.1), 

 Bóg błogosławi pierwszym ludziom; powołanie człowieka do czynienia dobra (C.1), 

 Zło i cierpienie: Grzech pierworodny – odejście od Boga – kondycja człowieka 

grzesznego (A.11): 

- grzech pierwszych ludzi, Abel i Kain, Noe, wieża Babel 

- Protoewangelia, 

 Historia zbawienia  (Dzieje Abrahama – wiara i wierność; Dzieje Izaaka i Jakuba; Historia 

Józefa – Opatrzność Boża; Jonasz – Bóg miłosierny; Niewola egipska; powołanie 

Mojżesza; Wyzwolenie, które przychodzi od Boga: Pascha i wyjście na pustynię; 

Wędrówka przez pustynię: Bóg prowadzi swój lud i opiekuje się nim (A.11), 

 Przymierze (A.11), 

 Dekalog wyrazem troski Boga o dobro człowieka (A.11), 

 Obraz Boga w chrześcijaństwie (A.5), 

 Relacja Bóg – człowiek. Modlitwa uwielbienia i dziękczynienia (D.1), 

 Zwątpienie i modlitwa; Modlitwa: zaufania, przebłagalna (pokuta) i prośby (D.1; D.2), 

 

 

Wymagania: 
 

Uczeń: 

 wyjaśnia, że Bóg objawia się w stworzeniu i człowiek może poznać Boga przez dzieła 

stworzenia (A.5.1), 

 wyjaśnia, że wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre (C.1.1), 

 przedstawia i interpretuje biblijne obrazy: grzech pierwszych ludzi, dzieje Abla i Kaina 

oraz Noego, budowa wieży Babel (A.11.1), 

 przedstawia skutki dobra i zła (grzechu) (C.1.4), 

 przedstawia podstawowe wydarzenia historii zbawienia w Starym Testamencie  

w porządku chronologicznym: stworzenie świata (nieba i ziemi), grzech pierwszych 

rodziców, protoewangelia, Kain i Abel, Noe i potop, budowa wieży Babel, 
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patriarchowie, wyjście z Egiptu, wędrówka do Ziemi Obiecanej, Przymierze na Synaju 

(A.11.1), 

 wyjaśnia pojęcia: anioł, błogosławieństwo, grzech pierworodny, ewangelia  

i Protoewangelia, wolna wola, grzech pierworodny, Opatrzność Boża, przymierze, 

patriarcha, prorok, anioł, psalm, Dekalog (A.11.3), 

 dokonuje aktualizacji faktów związanych z poznawanymi wydarzeniami i postaciami 

Starego Testamentu (A.13.16), 

 omawia, czym jest modlitwa i uzasadnia znaczenie modlitwy w codziennym życiu 

chrześcijanina (D.1.1; D.1.2), 

 formułuje modlitwy dziękczynienia, uwielbienia Boga Stwórcy, w oparciu o teksty 

biblijne i własnymi słowami (D.2.4). 

 

 

Postawy: 
 

Uczeń: 

 okazuje szacunek wobec słowa Bożego – tekstów biblijnych (A.11.a), 

 słucha słowa Bożego i czyta Pismo Święte z zaangażowaniem (A.11.b), 

 dokonuje refleksji nad słowem Bożym (A.11.c), 

 pogłębia swoją relację z Bogiem, starając się naśladować postacie biblijne (A.11.d), 

 jest przekonany o kierowaniu światem przez Boga (A.11.e), 

 ufa Bożej Opatrzności (A.11.f), 

 dziękuje Bogu za dobro stworzenia (A.7.a), 

 troszczy się o pomnażanie dobra w świecie (A.7.b), 

 jest przekonany o potrzebie modlitwy (D.1.a), 

 chętnie się modli (D.1.b), 

 przyjmuje odpowiednie postawy podczas modlitwy (D.1.c), 

 w modlitwie inspiruje się przykładami biblijnymi (D.2.a), 

 świadomie podchodzi do modlitwy jako czasu przebywania z Bogiem (D.2.b), 

 stara się czynić dobro (C.1.a), 

 podejmuje walkę z przejawami zła w swoim życiu i w otoczeniu (C.1.b), 

 pomaga ludziom potrzebującym (C.1.c), 

 ufa Bogu w trudnych doświadczeniach (C.1.d). 

 

 

Korelacja z edukacją szkolną: 
 
 Język polski: 
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- - Biblijny hymn o stworzeniu świata; opisy stworzenia człowieka – interpretacja 

obrazów literackich. Środki stylistyczne i ich funkcje; 

- Biblia a mity – mit o powstaniu świata; 

- Przykłady dobra i zła oraz słabości moralnej człowieka w poznanych lekturach (np.  

w „Katarynce” B. Prusa oraz powieściach C.S. Lewisa i J.R.R. Tolkiena);  

- Opowiadanie biblijne o potopie – elementy realistyczne i fantastyczne;  

- Znaczenie dosłowne i przenośne w tekstach biblijnych (np. syn Adama i Ewy, czyli 

człowiek); 

 Informatyka: 

- Tworzenie komiksu historycznego;  

 Muzyka i plastyka: 

- Pieśni lub piosenki uwielbienia i wdzięczności za dzieło stworzenia; 

- Piękno stworzenia – praca plastyczna (np. rysunek, zdjęcie, plakat, prezentacja); 

 Historia: 

- Interpretacja opowiadania o Kainie i Ablu – pochodzenie człowieka, życie człowieka 

pierwotnego; Cywilizacje Starożytnego Wschodu, koczowniczy i osiadły tryb życia;  

 Język obcy nowożytny oraz język mniejszości narodowej lub etnicznej: 

- Słownictwo religijne: np. stworzenie świata, anioł, grzech, zło, modlitwa uwielbienia. 

 
 

IV. BÓG POSYŁA JEZUSA DO LUDZI 

 
Cele katechetyczne: 
 

 Ukazanie roku liturgicznego jako obrazu życia Jezusa. Ukazanie związku roku 

liturgicznego z doświadczeniami życia człowieka. 

 Wyjaśnienie pojęcia Prorok. 

 Zapoznanie z wybranymi perykopami biblijnymi zapowiadającymi Mesjasza. 

 Ukazanie narodzin Chrystusa jako spełnienie zapowiedzi prorockich – Pełnia Czasu. 

 Zapoznanie z Kerygmatem chrześcijańskim: miłość Boga do człowieka, zbawcza misja 

Jezusa Chrystusa. 

 Rozwijanie osobistej relacji z Bogiem – Jezusem Chrystusem. 

 Kształtowanie umiejętności formułowania osobistej modlitwy zawierzenia. 

 

 

Treści: 
 

 Aktualizacja historii zbawienia w roku liturgicznym (B.2), 
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 Zbawczy sens obchodów roku liturgicznego – struktura i znaczenie roku liturgicznego 

(B.2), 

 Sens, przesłanie i liturgia poszczególnych okresów i uroczystości roku liturgicznego 

(B.2), 

 Sakramentalia – błogosławieństwa i nabożeństwa (B.2), 

 Sztuka sakralna w liturgii Kościoła (B.2), 

 Prorocy i zapowiedzi Mesjańskie (A.11), 

 Orędzie poszczególnych Ewangelii. Słowo Boże jako wezwanie Boże i drogowskaz  

w kształtowaniu życia chrześcijanina (A.13), 

 Narodzenie i dzieciństwo Jezusa Chrystusa – Wcielenie Słowa Bożego (na podstawie 

Ewangelii wg św. Łukasza) (A.13), 

 Bóg objawia się człowiekowi. Obraz Boga w chrześcijaństwie (A.5), 

 Kerygmat chrześcijański: miłość Boga do człowieka, zbawcza misja Jezusa Chrystusa 

(A.5), 

 Modlitwa zawierzenia (D.1; D.2). 

 

 

Wymagania: 
 

Uczeń: 

 uzasadnia religijny wymiar uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, Narodzenia 

Pańskiego, Zesłania Ducha Świętego oraz okresów Adwentu i Wielkiego Postu (B.2.4), 

 wskazuje na skutki wynikające z Wcielenia i Odkupienia dla życia chrześcijanina  

i każdego człowieka (A.13.10), 

 charakteryzuje specyfikę i przesłanie poszczególnych Ewangelii (A.13.5), 

 wymienia sposoby Bożego Objawienia (w stworzeniu, w słowie Bożym i w Jezusie 

Chrystusie) (A.5.1), 

 omawia znaczenie zbawczej misji Jezusa Chrystusa dla całej ludzkości i poszczególnych 

ludzi (A.5.4), 

 wskazuje na proroków i ich proroctwa zapowiadające przyjście Mesjasza (A.11.2), 

 przedstawia i interpretuje w świetle Objawienia biblijne opowiadania o Zwiastowaniu, 

narodzeniu Jezusa, chrzcie w Jordanie (A.13.3), 

 podaje przykłady, w jaki sposób ze zła i cierpienia Bóg może wyprowadzić dobro (C.1.6), 

 omawia, czym jest modlitwa i wskazuje jej konieczność w pogłębianiu więzi z Bogiem 

(D.1.1), 

 uzasadnia znaczenie modlitwy w codziennym życiu chrześcijanina (D.1.2), 

 potrafi formułować modlitwy dziękczynienia, uwielbienia, przeproszenia i prośby  

w oparciu o teksty biblijne i własnymi słowami (D.2.4). 
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Postawy: 
 

Uczeń: 

 angażuje się w obchody roku liturgicznego (B.2.a), 

 pogłębia własną pobożność (B.2.b), 

 jednoczy się z Chrystusem w tajemnicach roku liturgicznego (B.2.c), 

 kontynuuje praktykę pierwszych piątków i sobót miesiąca (B.2.e), 

 odnosi się z szacunkiem do przedmiotów kultu religijnego (B.2.f), 

 pogłębia swoją więź z Chrystusem poprzez poznawanie Jego Osoby i nauczania (A.13.b), 

 uważnie słucha i czyta słowo Boże (A.13.c), 

 przyjmuje w posłuszeństwie wiary Boże Objawienie (A.5.a), 

 nawiązuje i pielęgnuje osobową relację z Bogiem (A.5.b), 

 daje świadectwo o Bogu A.5.d), 

 dokonuje refleksji nad słowem Bożym (A.11.c), 

 jest przekonany o kierowaniu światem przez Boga (A.11.e), 

 stara się czynić dobro (C.1.a), 

 podejmuje walkę z przejawami zła w swoim życiu i w otoczeniu (C.1.b), 

 jest przekonany o potrzebie modlitwy (D.1.a), 

 chętnie się modli (D.1.b). 

 

 

Korelacja z edukacją szkolną: 
 
 Język polski: 

- Proroctwo – przepowiednia – funkcja i elementy proroctwa, zjawisko fonetyczne; 

 Informatyka: 

- Tworzymy kartkę świąteczną - Wykorzystujemy ozdoby tekstu, Wykorzystujemy 

WordArt; 

 Historia 

- Kontekst kulturowy poznawanych tekstów biblijnych – charakterystyka religii 

starożytnego Izraela; 

 Język obcy nowożytny oraz język mniejszości narodowej lub etnicznej: 

- Słownictwo religijne: np. Prorok, proroctwo – przepowiednia, Adwent, 

Najświętsza Maryja Panna, Ewangelia, Królestwo Boże; 

 Plastyka: 

- Dzieła sztuki przedstawiające sceny Zwiastowania i Narodzenia Pana Jezusa; 

Szopki Bożonarodzeniowe; 

 Informatyka: 
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- Tworzenie kartek świątecznych; 

 Muzyka: 

- Tradycja kolęd. 

 
 

V. JEZUS NASZYM BRATEM 

 
Cele katechetyczne: 
 

 Rozwijanie umiejętności analizowania wybranych perykop ewangelicznych. 

 Zapoznanie z najważniejszymi wydarzeniami z życia Jezusa Chrystusa. 

 Zapoznanie z potrójną misją Chrystusa. 

 Rozwijanie umiejętności modlitwy na różańcu i motywowanie do praktykowania tej 

modlitwy. 

 Przedstawienie istoty uroczystości i świąt kościelnych. 

 

 

Treści: 
 

 Obietnica Boża spełniona w Jezusie Chrystusie – Dobra Nowina o Królestwie Bożym 

(A.10; A.13), 

 Jezus obiecanym Mesjaszem – Łk 4, 16-22a (A.13), 

 Jezus – Kapłan, Prorok, Król (B.2; B.4), 

 Uczestniczymy w potrójnej misji Chrystusa (B.2), 

 Życie Jezusa Chrystusa (A.10; A.13), 

 chrzest Jezusa w Jordanie: Łk 3, 21-22, 

 objawienie w Kanie Galilejskiej: J 2, 1-11, 

 powołanie pierwszych uczniów: Łk 5, 1-11, 

 przemienienie na Górze Tabor: Łk 9, 28-36, 

 Orędzie poszczególnych Ewangelii (A.13), 

 Maryja – Nowa Ewa (A.13), 

 Różaniec – wzywanie i bliskość Matki (D.5), 

 Modlitwa różańcowa jako streszczenie Ewangelii (A.13; D.5), 

 Słowo Boże jako wezwanie Boże i drogowskaz w kształtowaniu życia chrześcijanina 

A.13), 

 Aktualizacja historii zbawienia w roku liturgicznym (B.2). 
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Wymagania: 
 

Uczeń: 

 zestawia wydarzenia biblijne ze zwyczajami religijnymi (A.10.6), 

 przedstawia podstawowe fakty z życia, działalności i nauczania Jezusa Chrystusa  

w porządku chronologicznym (A.13.3), 

 wyjaśnia, na czym polega Dobra Nowina o Królestwie Bożym (A.13.7), 

 uzasadnia różnicę między Chrystusem a innymi osobami mającymi wpływ na dzieje 

ludzkości (A.13.4), 

 wyjaśnia pojęcie Mesjasza (A.13.3), 

 przedstawia wartość godności chrześcijanina wynikającą z chrztu świętego (udział  

w misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej) (B.4.3), 

 dokonuje aktualizacji faktów związanych z wybranymi wydarzeniami i postaciami 

Starego i Nowego Testamentu (A.13.16), 

 przedstawia, na czym polega odmawianie różańca, wymienia jego części i tajemnice 

(D.5.1), 

 uzasadnia, że modlitwa różańcowa jest rozważaniem wydarzeń z życia Jezusa i Maryi 

(D.5.2), 

 uzasadnia związek modlitwy różańcowej z życiem chrześcijanina (D.5.3). 

 

 

Postawy: 
 

Uczeń: 

 wierzy w prawdy zawarte w Objawieniu Bożym (A.10.a), 

 poznaje Boże objawienie (A.10.b), 

 podejmuje prywatną lekturę Pisma Świętego (A.10.e), 

 pogłębia swoją więź z Chrystusem poprzez poznawanie Jego Osoby i nauczania (A.13.b), 

 uważnie słucha i czyta słowo Boże (A.13.c), 

 odkrywa we własnym życiu Jezusa Chrystusa jako zapowiadanego Mesjasza (A.13.d), 

 jest odpowiedzialny za dar chrztu świętego (B.4.b), 

 szanuje godność własną i innych (B.4.c), 

 przestrzega w życiu zobowiązań wynikających z chrztu świętego (B.4.d), 

 pogłębia własną pobożność (B.2.b), 

 jednoczy się z Chrystusem w tajemnicach roku liturgicznego (B.2.c), 

 z szacunkiem odnosi się do przedmiotów kultu religijnego (B.2.f), 

 kształtuje swoje życie na wzór Jezusa i Maryi (D.5.a), 

 przejawia postawę szacunku oraz zaufania Bogu i Maryi (D.5.b), 

 łączy modlitwę różańcową z codziennym życiem (D.5.c). 
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Korelacja z edukacją szkolną: 
 
 Język polski: 

- Poznawane teksty biblijne: zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa – rozumienie tekstu: 

informacje wyrażone wprost i pośrednio, ważne i drugorzędne; 

 Informatyka: 

- Urządzenia zewnętrzne i cyfrowe urządzenia techniki użytkowej. Nośniki pamięci 

masowej (Słowo Boże – Biblia);   

 Historia 

- Kontekst kulturowy poznawanych tekstów biblijnych – charakterystyka religii 

starożytnego Izraela; 

 Język obcy nowożytny oraz język mniejszości narodowej lub etnicznej: 

- Słownictwo religijne: np. Mesjasz, prawo, różaniec, Najświętsza Maryja Panna, 

Ewangelia, Królestwo Boże; 

 Muzyka: 

- Pieśni lub piosenki odnoszące się do osoby Jezusa Chrystusa i Maryi; 

 Plastyka: 

- Piękno ewangelii – praca plastyczna (np. rysunek, zdjęcie, plakat, prezentacja). 

 
 

VI. BÓG NAUCZA I DZIAŁA PRZEZ JEZUSA 

 
Cele katechetyczne: 
 

 Zapoznanie z nauczaniem Jezusa. 

 Przedstawienie najważniejszych cudów Jezusa. 

 Interpretacja wybranych przypowieści ewangelicznych i rozwijanie umiejętności 

analizowania wybranych perykop ewangelicznych. 

 Umacnianie wiary i budzenie pragnienia życia zgodnego z nauczaniem Jezusa Chrystusa. 

 

 

Treści: 
 

 Osoba i odkupieńczy charakter dzieła Jezusa Chrystusa (A.13), 

 Działalność i nauczanie Jezusa Chrystusa (A.13), 

 Słowo Boże jako wezwanie Boże i drogowskaz w kształtowaniu życia chrześcijanina 

(A.13), 
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 Miłosierdzie Boże (A.13), 

 Cuda jako potwierdzenie boskości Jezusa (A.13), 

 uzdrowienie sługi setnika: Łk 7, 1-10, 

 uciszenie burzy na jeziorze: Łk 8, 22-25, 

 wskrzeszenie córki Jaira: Łk 8, 40-42a. 49-55, 

 nakarmienie pięciu tysięcy ludzi: Łk 9, 10-17, 

 uzdrowienie niewidomego pod Jerychem: Łk 18, 35-43, 

 ewentualnie inne wybrane cuda z Ewangelii wg św. Łukasza, 

 Powołanie człowieka do czynienia dobra (C.1), 

 Człowiek wobec trudnych sytuacji życiowych: cierpienie, choroba i śmierć (C.1), 

 Chrześcijanin wobec zła i nieszczęść (C.1), 

 Ewangeliczne wzory modlitwy i przykłady osób żyjących modlitwą. Modlitwa prośby 

(D.2). 

 

 

Wymagania: 
 

Uczeń: 

 przedstawia najważniejsze wydarzenia z działalności i nauczania Jezusa Chrystusa 

(A.13.3), 

 wyjaśnia, na czym polega Dobra Nowina o Królestwie Bożym (A.13.7), 

 omawia wybrane przypowieści o Królestwie Bożym (A.13.6), 

 o siewcy, 

 o pannach roztropnych i nierozsądnych, 

 o skarbie i perle, 

 o ziarnku gorczycy, 

 wyjaśnia pojęcie miłosierdzia Bożego, wiążąc je ze sprawiedliwością, powołując się na 

przypowieści (A.13.13), 

 o miłosiernym ojcu, 

 o robotnikach najętych do pracy w różnych porach dnia, 

 o miłosiernym Samarytaninie, 

 przedstawia nauczanie Jezusa zawarte w Kazaniu na Górze (A.13.8), 

 opowiada o wybranych cudach: uzdrowieniach, uciszeniu burzy i rozmnożeniu chleba 

jako znakach mesjańskich nadejścia Królestwa Bożego i wyrazie miłości Jezusa do 

człowieka (A.13.3), 

 podaje przykłady właściwego zachowania chrześcijanina wobec zła i nieszczęść (C.1.7), 

 wymienia sposoby przeciwdziałania złu i cierpieniu (C.1.8), 

 dokonuje aktualizacji faktów związanych z wybranymi wydarzeniami i postaciami 

Nowego Testamentu (A.13.16). 
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Postawy: 
 

Uczeń: 

 pogłębia swoją więź z Chrystusem poprzez poznawanie Jego Osoby i nauczania (A.13.b), 

 uważnie słucha i czyta słowo Boże (A.13.c), 

 odkrywa we własnym życiu Chrystusa jako Mesjasza (A.13.d), 

 stara się układać swoje życie według wskazań Słowa Bożego (A.13.e), 

 stara się czynić dobro (C.1.a), 

 podejmuje walkę z przejawami zła w swoim życiu i w otoczeniu (C.1.b), 

 pomaga ludziom potrzebującym (C.1.c), 

 ufa Bogu w trudnych doświadczeniach (C.1.d), 

 w modlitwie inspiruje się przykładami biblijnymi (D.2.a), 

 potrafi formułować modlitwę prośby (D.2.a), 

 świadomie podchodzi do modlitwy jako czasu przebywania z Bogiem (D.2.b). 

 

 

Korelacja z edukacją szkolną: 
 
 Język polski: 

- Przypowieść, pojęcie i struktura, interpretacja poznawanych przypowieści – niektóre 

gatunki literackie, środki stylistyczne i ich funkcje: przypowieść; 

 Informatyka: 

- Urządzenia zewnętrzne i cyfrowe urządzenia techniki użytkowej. Nośniki pamięci 

masowej (Słowo Boże – Biblia);   

 Historia 

- Kontekst kulturowy poznawanych tekstów biblijnych; 

 Język obcy nowożytny oraz język mniejszości narodowej lub etnicznej: 

- Słownictwo religijne: np. Ewangelia, Królestwo Boże, przypowieść; 

 Plastyka: 

- Piękno przypowieści ewangelicznych w malarstwie – (np., zdjęcia, prezentacje). 

 
 
 

VII. NOWE PRZYMIERZE 

 
Cele katechetyczne: 
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 Zapoznanie z istotą nowego przymierza. 

 Uświadamianie znaczenia męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

 Pogłębianie rozumienia obchodów świąt wielkanocnych w Kościele. 

 Prowadzenie do świadomego uczestnictwa w obchodach roku liturgicznego. 

 

 

Treści: 
 

 Miłość Boga do człowieka (A.5), 

 Bóg Starego i Nowego Przymierza (A.12), 

 Zbawczy sens męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa (A.13), 

 Nowe Przymierze – wybrane fragmenty z Ewangelii (np.: Mt 26,26-28; Mk 14,22-25; Łk 

22, 19-20) (A.5; A.13), 

 Znaczenie zbawczej misji Jezusa Chrystusa dla całej ludzkości i poszczególnych ludzi – 

Mt 1, 21 (A.5). 

 

 

Wymagania: 
 

Uczeń: 

 wyjaśnia pojęcia: grzech, ofiara, przymierze (A.11.3), 

 na podstawie Mt 26,36 – 27,66; J 18,1 – 19,42 opisuje mękę i śmierć Jezusa Chrystusa 

(A.13.5), 

 opisuje miłość Boga do człowieka objawioną w męce, śmierci i zmartwychwstaniu 

Jezusa Chrystusa (A.5.3), 

 omawia znaczenie zbawczej misji Jezusa Chrystusa dla całej ludzkości i poszczególnych 

ludzi (A.5.4), 

 wyjaśnia zbawczy sens męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa (A.13.9), 

 przedstawia konsekwencje dobra i zła (C.1.4), 

 podaje przykłady, w jaki sposób ze zła i cierpienia Bóg może wyprowadzić dobro (C.1.6), 

 formułuje modlitwy dziękczynienia, uwielbienia, przeproszenia w oparciu o teksty 

biblijne i własnymi słowami (D.2.4). 

 

 

Postawy: 
 

Uczeń: 

 nawiązuje i pielęgnuje osobową relację z Bogiem (A.5.b), 

 rozwija osobistą wiarę w miłość Boga (A.5.c), 
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 okazuje szacunek wobec słowa Bożego – tekstów biblijnych( A.11.a), 

 słucha i czyta Pismo Święte z zaangażowaniem (A.11.b), 

 dokonuje refleksji nad słowem Bożym (A.11.c), 

 pogłębia swoją relację z Bogiem, naśladując postacie biblijne (A.11.d), 

 wyraża wdzięczność Chrystusowi za dar odkupienia (A.13.a), 

 uważnie słucha i czyta słowo Boże (A.13.c), 

 odkrywa we własnym życiu Jezusa Chrystusa jako zapowiadanego Mesjasza (A.13.d), 

 stara się układać swoje życie według wskazań Słowa Bożego (A.13.e), 

 z szacunkiem odnosi się do przedmiotów kultu religijnego (B.2.f), 

 podejmuje walkę z przejawami zła w swoim życiu i w otoczeniu (C.1.b), 

 pomaga ludziom potrzebującym (C.1.c), 

 ufa Bogu w trudnych doświadczeniach (C.1.d), 

 świadomie podchodzi do modlitwy jako czasu przebywania z Bogiem (D.2.b). 

 

 

Korelacja z edukacją szkolną: 
 
 Język polski: 

- Tworzenie wypowiedzi (np. życzenia świąteczne); 

- Odczytywanie tekstów poprzez przekład intersemiotyczny (np. drama, inscenizacja 

sceny biblijnej, udział misterium paschalnym); 

 Informatyka: 

- Tworzymy kartkę świąteczną - Wykorzystujemy ozdoby tekstu, Wykorzystujemy 

WordArt; 

 Muzyka:  

- Pieśni wielkopostne oraz przykłady religijnej muzycznej twórczości ludowej, 

obrzędów, zwyczajów, tradycji regionu; 

 Plastyka: 

- Praca plastyczna (np. projektowanie i wykonanie kartek świątecznych); 

 Wychowanie do życia w rodzinie: 

- wartości i tradycje ważne w rodzinie, w tym wspólne świętowanie, organizacja  

i przeżywanie wolnego czasu;  

- komunikowanie uczuć, wyrażanie pamięci, składanie życzeń z okazji rodzinnych 

uroczystości; 

- podział obowiązków; praca i rekreacja; tworzenie atmosfery świętowania; 

 Język obcy nowożytny oraz język mniejszości narodowej lub etnicznej: 

- Słownictwo religijne: np. Wielki Post, Wielkanoc, droga krzyżowa; 

- Modlitwy: np. znak krzyża. 
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VIII. CHRYSTUS NASZĄ PASCHĄ 

 
Cele katechetyczne: 
 

 Zapoznanie z ewangelicznymi świadectwami Zmartwychwstania Jezusa. 

 Uświadamianie znaczenia wiary w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 

 Ukazanie prawdy o Wniebowstąpieniu Pana Jezusa. 

 Uświadomienie sensu pojęcia Pan – Kyrios. 

 Zapoznanie z prawdą o powtórnym przyjściu Chrystusa w chwale. 

 Pogłębienie rozumienia obchodów świąt wielkanocnych w Kościele. 

 Prowadzenie do świadomego uczestnictwa w obchodach roku liturgicznego. 

 Kształtowanie postawy radosnego przeżywania Świąt Wielkanocnych. 

 

 

Treści: 
 

 Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa (A.6), 

 Nadzieja chrześcijańska. Miłość Boga do człowieka (A.6),  

 Zbawczy sens męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa (A.6),  

 Pascha Jezusa Chrystusa (A.5; A.13), 

 Znaczenie zbawczej misji Jezusa Chrystusa dla całej ludzkości i poszczególnych ludzi 

(A.5), 

 Wniebowstąpienie Pana Jezusa (A.13), 

 Paruzja – powtórne przyjście Jezusa w chwale (A.8). 

 

 

Wymagania: 
 

Uczeń: 

 przytacza ewangeliczne relacje o pustym grobie i chrystofaniach (A.6.1), 

 wymienia argumenty za prawdziwością zmartwychwstania Jezusa (A.6.2), 

 przedstawia konsekwencje wiary w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jako 

uzasadnienie nadziei chrześcijańskiej (A.6.3), 

 uzasadnia religijny wymiar uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego (B.2.4), 

 podaje prawdę o zmartwychwstaniu umarłych (A.8.1), 

 omawia biblijne obrazy końca świata oraz Sądu Ostatecznego i przedstawia ich 

interpretację w świetle wiary (A.8.6), 
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 charakteryzuje postawę gotowości na przyjście Chrystusa (A.8.7), 

 przedstawia oraz zestawia wydarzenia i teksty biblijne z podstawowymi prawdami 

wiary Kościoła (wniebowstąpienia Pana Jezusa) (A.13.17). 

 

 

Postawy: 
 

Uczeń: 

 bierze aktywny udział w katechezie parafialnej (A.3.a), 

 wyraża wdzięczność za dar wiary (A.3.b), 

 stara się żyć według zasad wiary (A.3.c), 

 chroni wiarę przed zagrożeniami (A.3.d), 

 dba o jej wzrost przez słuchanie Słowa Bożego i przyjmowanie sakramentów świętych 

(A.3.e), 

 wierzy w zmartwychwstanie Chrystusa (A.6.a), 

 broni chrześcijaństwa, używając argumentów za zmartwychwstaniem Jezusa (A.6.b), 

 wzbudza akty wiary, nadziei i miłości (A.6.c), 

 wyraża wdzięczność Chrystusowi za dar odkupienia (A.13.a), 

 pogłębia swoją więź z Chrystusem poprzez poznawanie Jego Osoby i nauczania (A.13.b), 

 uważnie słucha i czyta słowo Boże (A.13.c), 

 odkrywa we własnym życiu Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego (A.13.d), 

 stara się układać swoje życie według wskazań Słowa Bożego (A.13.e), 

 angażuje się w obchody roku liturgicznego (B.2.a), 

 pogłębia własną pobożność (B.2.b), 

 jednoczy się z Chrystusem w tajemnicach roku liturgicznego (B.2.c), 

 wierzy w zmartwychwstanie umarłych (A.8.a), 

 ufa Bogu i żyje w gotowości na przyjście Chrystusa (A.8.e). 

 

 

Korelacja z edukacją szkolną: 
 
 Język polski: 

- Tworzenie wypowiedzi (np. życzenia świąteczne); 

- Odczytywanie tekstów poprzez przekład intersemiotyczny (np. drama, inscenizacja 

sceny biblijnej, udział misterium paschalnym); 

 Informatyka 

- Tworzymy kartkę świąteczną - Wykorzystujemy ozdoby tekstu, Wykorzystujemy 

WordArt; 

 Muzyka:  
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- Pieśni wielkanocne oraz przykłady religijnej muzycznej twórczości ludowej, 

obrzędów, zwyczajów, tradycji regionu;  

 Plastyka: 

- Praca plastyczna (np. projektowanie i wykonanie kartek świątecznych); 

 Wychowanie do życia w rodzinie: 

- wartości i tradycje ważne w rodzinie, w tym wspólne świętowanie, organizacja i 

przeżywanie wolnego czasu;  

- komunikowanie uczuć, wyrażanie pamięci, składanie życzeń z okazji rodzinnych 

uroczystości; 

- tworzenie atmosfery świętowania; 

 Język obcy nowożytny oraz język mniejszości narodowej lub etnicznej: 

- Słownictwo religijne: np. wiara, Wielkanoc, zmartwychwstanie, koniec świata. 

 
 
 

IX. MOJA ODPOWIEDŹ BOGU 

 
Cele katechetyczne: 
 

 Zapoznanie z sensem obchodów roku liturgicznego i poszerzanie wiadomości na temat 

liturgii i modlitwy. 

 Zapoznanie z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 Wyjaśnienie sensu obchodów uroczystości Bożego Ciała. 

 Pogłębianie rozumienia obchodów największych uroczystości i świąt w Kościele. 

 Prowadzenie do świadomego uczestnictwa w obchodach roku liturgicznego. 

 Rozwijanie postawy życia w wierze. 

 

 

Treści: 
 

 Zbawczy Sens, przesłanie i liturgia poszczególnych okresów i uroczystości roku 

liturgicznego (B.2), 

 Okres wielkanocny (B.2), 

 Niedziela Miłosierdzia Bożego (B.2), 

 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (A.13; B.2; B.13), 

 Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (dziewięć pierwszych piątków miesiąca) 

(B.2), 

 Świadkowie wiary – biblijni i święci (B.2; F.2), 

 Św. s. Faustyna orędowniczką Bożego Miłosierdzia, 
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 Św. Jan Paweł II, 

 Św. Małgorzata Maria Alacoque, 

 Sakramentalia – błogosławieństwa i nabożeństwa (B.2), 

 Aktualizacja historii zbawienia w roku liturgicznym (B.2), 

 Sztuka sakralna w liturgii Kościoła (B.2), 

 Osobista modlitwa (A.13; D.2). 

 

 

Wymagania: 
 

Uczeń: 

 wyjaśnia pojęcie miłosierdzia Bożego, wiążąc je ze sprawiedliwością (A.11.3; A.13.13), 

 analizuje i interpretuje teksty dotyczące modlitwy Jezusa (D.2.2), 

 formułuje modlitwy dziękczynienia, uwielbienia, przeproszenia i prośby w oparciu  

o teksty biblijne i własnymi słowami (D.2.4), 

 charakteryzuje istotę kultu Serca Pana Jezusa, Maryi oraz świętych (B.2.4), 

 angażuje się w obchody roku liturgicznego (B.2.a), 

 pogłębia własną pobożność (B.2.b), 

 jednoczy się z Chrystusem w tajemnicach roku liturgicznego (B.2.c), 

 stara się naśladować przykład Maryi i świętych (B.2.d), 

 kontynuuje praktykę pierwszych piątków i sobót miesiąca (B.2.e), 

 z szacunkiem odnosi się do przedmiotów kultu religijnego (B.2.f), 

 podaje przykłady bezinteresownej troski o ludzi w potrzebie (chorych, samotnych, 

niepełnosprawnych, biednych, uzależnionych, bezradnych, wykluczonych społecznie) 

(F.2.3), 

 podaje przykłady ludzi zaangażowanych w apostolstwo (także współczesnych) (F.2.4). 

 

 

Postawy: 
 

Uczeń: 

 pogłębia swoją więź z Chrystusem poprzez poznawanie Jego Osoby i nauczania (A.13.b), 

 uważnie słucha i czyta słowo Boże (A.13.c), 

 odkrywa we własnym życiu Chrystusa jako Pana i Zbawiciela (A.13.d), 

 stara się układać swoje życie według wskazań Słowa Bożego (A.13.e), 

 w modlitwie inspiruje się przykładami biblijnymi (D.2.a), 

 świadomie podchodzi do modlitwy jako czasu przebywania z Bogiem (D.2.b), 

 w świadectwie świętych szuka wskazówek dla siebie (F.2.e). 
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Korelacja z edukacją szkolną: 
 
 Język polski: 

- Tworzenie wypowiedzi (np. życzenia imieninowe i urodzinowe), 

- Odczytywanie tekstów poprzez przekład intersemiotyczny (np. drama, inscenizacja 

sceny biblijnej); 

 Informatyka: 

- Praca w sieci, Poczta elektroniczna; 

- Tworzenie rysunku – odbicia lustrzane i obroty obrazu; Drukujemy rysunki; 

 Muzyka:  

- Pieśni o miłości i poświęceniu oraz przykłady religijnej muzycznej twórczości 

ludowej, obrzędów, zwyczajów, tradycji regionu; 

 Plastyka: 

- Praca plastyczna (np. projektowanie i wykonanie plakatów o tematyce miłosnej); 

- Tworzenie symboli eucharystycznych związanych z tradycją ludową przyozdabiania 

domów na Boże Ciało; 

 Wychowanie do życia w rodzinie: 

- wartości i tradycje ważne w rodzinie, w tym wspólne świętowanie, organizacja i 

przeżywanie wolnego czasu; 

- komunikowanie uczuć, wyrażanie miłości i oddania, składanie życzeń z okazji 

rodzinnych uroczystości; 

- wspólna rekreacja; 

 Wychowanie fizyczne: 

- Gry i zabawy początku XX wieku; 

 Język obcy nowożytny oraz język mniejszości narodowej lub etnicznej: 

- Słownictwo religijne: np. Miłość, procesja, Święto, modlitwa, Słowo Boże. 

 
 
  


