Plan wynikowy z religii dla dzieci trzyletnich
według podręcznika „Radosne dzieci Boże” nr AZ-01-01/10-KI-1/15
zgodnego z programem nauczania „Kochamy dobrego Boga” nr AZ-0-01/10

I. Moja rodzina
Temat

Cele

Treści podstawy

Wymagania

jednostki

katechetyczne

programowej

Dziecko:

lekcyjnej
1. Bawimy

Przekonanie, że

Podstawowe pojęcia

się zgodnie

zgodna zabawa

religijne: Bóg.

przynosi radość.

Dobry Bóg kocha

Budowanie

wszystkich ludzi.

wzajemnej

Wszyscy ludzie są

życzliwości

dziećmi Boga.

podczas wspólnej

 pamięta, że Bóg zaprasza do
życia w przyjaźni ze wszystkimi
 potrafi zgodnie bawić się w
grupie
 wyraża słowem, gestem,
piosenką radość ze spotykania
się z koleżankami i kolegami

zabawy.
3. Mama

Wdzięczność Bogu

Dobry Bóg kocha

za mamę.

wszystkich ludzi.

 potrafi wyrazić miłość swojej
mamie
 wyraża wdzięczność swojej
mamie za jej miłość
 okazuje prostymi gestami
szacunek i miłość względem
rodziców

4. Tata

Radość z

Każdy człowiek żyje

obecności taty w

razem z innymi ludźmi,

rodzinie.

którzy są dziećmi
Boga.

 wyjaśnia, w jaki sposób może
pomóc rodzicom
 modli się za swojego tatę

Plan wynikowy z religii dla dzieci czteroletnich
według podręcznika „Świat dziecka Bożego” nr AZ-02-01/10-KI-3/16
zgodnego z programem nauczania „Kochamy dobrego Boga” nr AZ-0-01/10

I. Ja i ludzie wokół mnie
Temat
jednostki

Wymagania
Cele katechetyczne

lekcyjnej

Treści podstawy

Kształtowane

Dziecko:

programowej

postawy
Dziecko:

 rozpoznaje osoby

 chętnie

1. Mam

– Poznanie

Wszyscy ludzie

koleżanki i

prawdy, że

są dziećmi Boga.

ze swojej grupy

uczestniczy w

kolegów.

katecheza jest

Modlitwy: Aniele

rówieśniczej

grach i

spotkaniem z

Boży.

 potrafi przebywać

zabawach

Bogiem.

w grupie

integracyjnyc

– Stworzenie miłej,

(przedstawić się,

h

przyjaznej

powtórzyć imię

atmosfery,

osoby z grupy)

sprzyjającej
integracji grupy.
2.

– Poznanie prawdy

Dobry Bóg kocha  rozumie, że na

Spotykamy

o tym, że

wszystkich ludzi.

katechezie

wspólną

się razem,

katecheza jest

Podstawowe

spotyka się z

zabawą

aby

spotkaniem z

pojęcia religijne:

ludźmi oraz z

chwalić

Bogiem.

Bóg, modlitwa.

Bogiem

Boga.

– Kształtowanie

Słowo Amen.

 potrafi

postawy zaufania i

odpowiedzieć na

miłości do Boga.

zadaną zagadkę
 potrafi zaśpiewać
piosenkę z
gestami na Bożą

 cieszy się

chwałę
 wie, w jaki sposób

 wyraża

3. Kocham

– Poznanie prawdy

Wszyscy

tych,

o potrzebie

ochrzczeni jako

którzy się

okazywania miłości rodzina dzieci

mną

i wdzięczności

opiekują.

rodzicom.

opowiedzieć,

– Kształtowanie

jakim

sprawić

postawy miłości

zachowaniem

radość

wobec rodziców.

sprawia radość

rodzicom

Bożych.

okazywać miłość

wdzięczność

rodzicom

rodzicom za

 potrafi

ich miłość
 stara się

rodzicom
4. Radość

– Poznanie prawdy

Prawo Boże

życia w

o potrzebie

domaga się

rodzinie.

wzajemnej miłości

rozwijania

w rodzinie.

miłości.

 wie, że żyje w
rodzinie
 potrafi
powiedzieć, co

– Wychowanie do

sprawia mu

postawy

radość, gdy

wdzięczności za

przebywa z

rodzinę.

rodziną
 potrafi wymienić
członków swojej
rodziny

 dziękuje Bogu
za rodzinę

Plan wynikowy z religii dla dzieci pięcioletnich
według podręcznika „Spotkania dzieci Bożych” nr AZ-03-01/10-KI-2/15
zgodnego z programem nauczania „Kochamy dobrego Boga” nr AZ-0-01/10

I. Wspólnota dzieci Bożych
Temat

Wymagania

jednostki

Cele

Treści podstawy

lekcyjnej

katechetyczne

programowej

Dziecko:

Kształtowane
postawy
Dziecko:

 rozumie, że

 bierze udział

1. Z radością

– Poznanie

Dobry Bóg kocha

spotykamy

prawdy, że

wszystkich ludzi.

katecheza jest

we wspólnej

się razem.

katecheza jest

Wszyscy l

spotkaniem z

zabawie

spotkaniem z

udzie są dziećmi

Bogiem

Bogiem.

Boga.

 słucha

 pamięta imię

opowiadania i

– Stworzenie

katechety i

odpowiada na

przyjaznej

kolegów z grupy

pytania

atmosfery,

 potrafi przywitać

sprzyjającej

się po

integracji grupy.

chrześcijańsku
 rozumie prawdę,

 przyjmuje

2. Sercem

– Poznanie

Dobry Bóg kocha

kocham

prawdy o Bogu,

wszystkich ludzi.

że Bóg jest

postawę

Jezusa.

który jest

Wszyscy ludzie

miłością,

miłości i ufności

miłością.

są dziećmi Boga.

 wymienia

względem Boga

– Kształtowanie

Modlitwa jako

miejsca, gdzie

postawy

rozmowa z

można spotkać

dla Boga,

zaufania i

Bogiem.

się z Bogiem

wykonując

miłości do Boga.

 rozumie, że z
Bogiem może
rozmawiać o
wszystkim
 potrafi własnymi
słowami wyrazić

 chętnie śpiewa

odpowiednie
gesty

miłość do Boga
 potrafi zaśpiewać
piosenkę z
gestami
3. Bóg dał

– Poznanie

Dary, które

człowiekowi

prawdy o

ludzie otrzymują

piękny świat. stwórczym

od Boga.

 rozumie pojęcie
„stworzyć”
 podaje przykłady

 cieszy się całym
stworzonym
przez Boga

działaniu Boga

Przyroda jako

w świecie.

dar Boga.

– Postawa

Modlitwa, w

stworzył cały

udział w

zachwytu i

czasie której

świat z miłości

śpiewie

wdzięczności za

Bogu można

 potrafi dostrzec

świat stworzony

dziękować,

dobro w

przez Boga.

chwalić Go.

stworzonym

darów Bożych
 rozumie, że Bóg

światem
 chętnie bierze

wychwalającym
Stwórcę

przez Boga
świecie
 wie, że dobry Bóg

 bierze udział

4. Bóg

– Poznanie

Dary, które

stwarza

prawdy, że

ludzie otrzymują

stworzył

we wspólnej

zwierzęta.

zwierzęta są

od Boga.

zwierzęta

zabawie

stworzone przez Przyroda jako
Boga.
– Szacunek i
troska wobec
świata przyrody.

dar Boga.

 pamięta, że

 wyraża

należy opiekować

wdzięczność

się zwierzętami

Bogu za świat

 potrafi dbać o
zwierzęta, stara
się im pomagać
 potrafi
naśladować głosy
i ruchy zwierząt

zwierząt
 wyraża radość,
śpiewając
piosenkę

Plan wynikowy z religii dla dzieci sześcioletnich
według podręcznika „Tak! Jezus mnie kocha” nr AZ-04-01/20-KI-1/20
zgodnego z programem nauczania AZ-0-01/20

I. Tak! Jesteśmy przyjaciółmi Jezusa
Temat

Wymagania

jednostki

Cele

Treści

lekcyjnej

katechetyczn

podstawy

e

programowe

podstawowe

Postawy

ponadpodstawow
e.
Uczeń:

Uczeń:

j
1. Dobrze, – Ukazanie

E.1. Jezus

– podaje imię

– stwierdza, że

– wyraża

że

prawdy, że

Chrystus

katechety oraz

katecheza jest

radość ze

jesteśmy

katecheza to

zaprasza do

kolegów i

czasem spotkania

spotkania z

razem

spotkanie z

przyjaźni z

koleżanek z

z Bogiem,

Bogiem na

Bogiem.

Bogiem i

grupy,

– śpiewa piosenkę

katechezie,

– Budowanie

ludźmi.

– przedstawia

„Dobrze, że

– chętnie w

dobrej

się wobec

jesteś”.

niej

atmosfery w

całej grupy,

uczestniczy

grupie.

– podaje dni

.

tygodnia, w
których jest
katecheza,
2.

– Ukazanie

A.1. Bóg

– stwierdza, że

– podaje

– jest

Dziękuję

prawdy, że

objawiający

życie jest

argumenty,

wdzięczne

Bogu, że

życie jest

swoją miłość

darem Boga

dlaczego powinno

Bogu i

jestem

darem Boga.

do ludzi

przekazywany

się troszczyć o

rodzicom

–

poprzez

m przez

własne zdrowie i

za dar

Kształtowani

stworzenie i

rodziców,

życie,

życia,

e postawy

odkupienie.

– podaje

– wyjaśnia,

– wyraża

wdzięczności

przykłady, jak

dlaczego życie

troskę o

za Boży dar

może

można nazwać

swoje życie

życia.

podziękować

darem,

i zdrowie.

Bogu i
rodzicom za
dar życia,
3.

– Ukazanie

A.1. Bóg

– wymienia

– wskazuje, że

– wyraża

Okazujem

prawdy, że

objawiający

najbliższych

rodzinna miłość

postawę

y miłość

Bóg jest

swoją miłość

członków

ma swe źródło w

miłości i

w

obecny w

do ludzi

swojej

Bogu,

życzliwości

rodzinie

rodzinach.

poprzez

rodziny,

wobec

–

stworzenie i

– wskazuje

najbliższyc

Kształtowani

odkupienie.

sposoby

h,

e postawy

F.1. Chrzest

okazywania

– modli się

miłości i

udziałem w

miłości w

w intencji

życzliwości

posłannictwi

rodzinie.

swojej

wobec

e Jezusa

najbliższych.

Chrystusa.
D.1.
Modlitwa
przyjaciół
Pana Jezusa.

rodziny.

