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Plan wy ni ko wy edu ka cji re li gij nej 
w kla sie III szko ły pod sta wo wej

Te MaT 1: Dla cze go Ma My sIę Mo DlIć? 
Przy kła Dy Mo DlI Twy w PI śMIe śwIę TyM

Ce le ka te che tycz ne:
– po zna nie bi blij nych przy kła dów mo dli twy;
– za chę ta i wdra ża nie uczniów do prak ty ko wa nia co dzien nej mo -

dli twy. 

Tre ści: 
– mo dli twa w ży ciu chrze ści ja ni na po głę bia więź z Pa nem Bo -

giem. Mo dlić się po win ni śmy za wsze, tak, jak czy ni li to bo ha -
te ro wie bi blij ni.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– po kaz; pra ca z tek stem bi blij nym. 

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; plan sze z na pi sa mi: Hiob, fa ry ze usz, cel nik, Sa lo -

mon, Pan 
Je zus, Mo dlę się o …; ilu stra cja z kla sy II uka zu ją ca fa ry ze usza

i cel ni ka; kart ki do wy bo ru po staw po zy tyw nych i ne ga tyw -
nych. 

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– za po zna je uczniów z isto tą mo dli twy na przy kła dzie wy bra -

nych po sta ci bi blij nych;
– wdra ża uczniów do po dej mo wa nia prak ty ki co dzien nej roz mo -

wy z Bo giem.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– wy mie nia po sta cie po zna ne na lek cji: Sa lo mon, Hiob, fa ry ze -

usz i cel nik;
– mo dli się w cza sie ka te che zy;
– wy ra ża po sta no wie nie co dzien nej mo dli twy;
– po dej mu je prak ty kę co dzien nej mo dli twy;
– opo wia da o po zna nych na ka te che zie po sta ciach;
– opi su je mo dli twę Sa lo mo na, Hio ba, fa ry ze usza i cel ni ka;
– wy ja śnia, dla cze go mo dli twa w ży ciu chrze ści ja ni na jest waż -

na;
– opo wia da o mo dli twie Pa na Je zu sa.

I. Modlimy się
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Te MaT 2: Dla cze go oD Ma wIa My Pa cIerz? 
Pa cIerz jeD ną z PoD sTa wo wych Mo DlITw chrze ścI ja nI na

Ce le ka te che tycz ne:
– po głę bie nie wia do mo ści o chrze ści jań skiej mo dli twie;
– za chę ta do wy trwa łej, wier nej, co dzien nej mo dli twy i od ma -

wia nia pa cie rza.

Tre ści: 
– mo dli twa nie mo że być ak tem jed no ra zo wym. Re la cję z Pa -

nem Je zu sem kształ tu je my co dzien nie i wy trwa le. Mo dli twy
pa cie rzo we po ma ga ją nam pa mię tać o Pa nu Bo gu i po głę biać
re la cje z Nim.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– po ga dan ka; pra ca z tek stem bi blij nym; pre zen ta cja mul ti me -

dial na; qu iz mo dli tew ny; ra chu nek su mie nia. 

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; zdję cia spor tow ców; pił ka; ska kan ka; cię żar ki; ar -

kusz sza re go pa pie ru z wy pi sa nym du ży mi li te ra mi „Wy zna -
niem wia ry”; ma gne sy; plan sze z na zwa mi mo dlitw; CD
z pio sen ką pt.: „Czy taj Bi blię, módl się co dzień”. 

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– za po zna je uczniów z pa cie rzem, ja ko jed ną z form mo dli twy

chrze ści jań skiej;
– za chę ca do co dzien ne go od ma wia nia pa cie rza.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– wy mie nia i zna na pa mięć czę ści pa cie rza: znak krzy ża, Mo dli -

twę Pań ską, Po zdro wie nie Aniel skie, Wie rzę w Bo ga, Ak ty:
wia ry, na dziei, mi ło ści, ża lu;

– uza sad nia, dla cze go trze ba się co dzien nie mo dlić;
– opo wia da przy po wieść o ewan ge licz nej wdo wie;
– wy ja śnia, ja ki zwią zek ma ta przy po wieść z mo dli twą; 
– po dej mu je po sta no wie nie co dzien nej mo dli twy pa cie rzem;
– śpie wa pio sen kę pt.: „Czy taj Bi blię, módl się co dzień”.

Te MaT 3: Dla cze go na Mo DlI TwIe Ma My DzIę ko wać, Pro sIć, 
Prze Pra szać I uwIel bIać bo ga? 
Do sko na lI My róż ne for My Mo DlI Twy

Ce le ka te che tycz ne:
– do sko na le nie umie jęt no ści mo dli twy dzięk czy nie nia, proś by,

prze pro sze nia i uwiel bie nia;
– za chę ta do prak ty ko wa nia róż nych spo so bów mo dli twy.
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Tre ści: 
– au to rzy Psal mów uczą, jak dzię ko wać, pro sić, prze pra szać

i uwiel biać Pa na Bo ga. Mo dli twa z uży ciem tych słów jest waż -
nym eta pem na dro dze du cho we go roz wo ju chrze ści ja ni na.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– pra ca z tek stem bi blij nym; do bór sy tu acji; zga dy wan ki. 

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; kart ki ze sło wa mi: pro szę, prze pra szam, dzię ku ję,

chwa lę; kart ki z na pi sa mi: mo dli twa dzięk czyn na, mo dli twa
proś by, mo dli twa prze bła ga nia, mo dli twa uwiel bie nia; CD
z pio sen ką pt. „Wiel bić Imię Pa na dziś chcę”; ar ku sze z tek -
sta mi Psal mów; kart ki A3, kar tecz ki z opi sa mi sy tu acji dla każ -
dej z grup; klej; ma gne sy. 

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– w opar ciu o wy bra ne frag men ty Psal mów, oma wia róż ne ro -

dza je mo dli twy: dzięk czy nie nia, proś by, prze pro sze nia i uwiel -
bie nia;

– za chę ca uczniów do prak ty ko wa nia tych form mo dli twy.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– wie, co to jest Psalm;
– wie, gdzie za pi sa ne są Psal my;
– mo dli się we wspól no cie kla so wej;
– wy mie nia i roz róż nia, za któ re sy tu acje Pa nu Bo gu dzię ku je -

my, za któ re prze pra sza my, w ja kich mo że my Go pro sić;
– cy tu je sło wa Psal mów; 
– for mu łu je mo dli twę, w któ rej wiel bi Bo ga, dzię ku je Mu, pro si

i prze pra sza Bo ga; 
– po da je in ten cje do mo dli twy spon ta nicz nej; 
– śpie wa pio sen kę pt. „Wiel bić Imię Pa na dziś chcę”

Te MaT 4: Dla cze go war To Mo DlIć sIę swo IMI sło wa MI? 
uczy My sIę Mo DlI Twy sPon Ta nIcz nej

Ce le ka te che tycz ne:
– do sko na le nie umie jęt no ści mo dli twy wła sny mi sło wa mi;
– wy cho wa nie do spon ta nicz nej roz mo wy z Pa nem Je zu sem.

Tre ści: 
– mo dli twa to pro ste wznie sie nie my śli do Pa na Bo ga. On słu -

cha te go, co mó wi my – je ste śmy dla Nie go waż ni. Mo że my
szcze rze opo wia dać Mu o na szym ży ciu. 

Me to dy dy dak tycz ne: 
– opo wia da nie, po ga dan ka, pra ca z tek stem bi blij nym, puz zle

wy ra zo we. 
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Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; plan sze z na pi sem: „Mo dli twa”, kart ki do puz zli

wy ra zo wych; tekst opo wia da nia. 

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– za po zna je uczniów z moż li wo ścią mo dli twy wła sny mi sło wa mi;
– kształ tu je po sta wę spon ta nicz nej roz mo wy z Pa nem Je zu sem.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– de fi niu je mo dli twę ja ko opo wia da nie Pa nu Bo gu o swo im ży ciu;
– wy mie nia, co po ma ga i co prze szka dza w mo dli twie;
– wie, że mo dli twa spon ta nicz na jest waż na i po trzeb na; 
– wy ja śnia, dla cze go war to mo dlić się wła sny mi sło wa mi;
– ukła da wła sną mo dli twę. 

Te MaT 5: czy Mo że My sIę Mo DlIć bez słów? 
uczy My sIę Me Dy Ta cjI chrze ścI jań skIej

Ce le ka te che tycz ne:
– po zna nie me dy ta cji chrze ści jań skiej ja ko spo so bu mo dli twy;
– za chę ta do za pra sza nia Pa na Je zu sa do ży cio wych „burz”.

Tre ści: 
– me dy ta cja zbli ża nas do Pa na Bo ga. Bóg po zwa la nam od czu -

wać swo ją obec ność w ci szy i sku pie niu ser ca. 

Me to dy dy dak tycz ne: 
– pra ca z tek stem bi blij nym; pre zen ta cja mul ti me dial na; me dy -

ta cja bi blij na.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; tekst opo wia da nia; plan sza ze sło wem: „Me dy ta -

cja”; CD z pio sen ką pt. „Chcę tyl ko byś był”; pre zen ta cja mul -
ti me dial na przed sta wia ją ca bu rzę z to wa rzy szą cy mi jej
od gło sa mi; kom pu ter i rzut nik mul ti me dial ny. 

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– wy ja śnia po ję cie me dy ta cji i za po zna je z nią uczniów;
– prze pro wa dza me dy ta cję w trak cie ka te che zy;
– za chę ca do po dej mo wa nia prak ty ki me dy ta cji.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– wie, że ci sza jest wa run kiem ko niecz nym do oso bi stej mo dli -

twy;
– uczest ni czy w me dy ta cji pro wa dzo nej przez ka te che tę;
– wie, na czym po le ga me dy ta cja;
– opo wia da pe ry ko pę bi blij ną o uci sze niu bu rzy na je zio rze;
– śpie wa pio sen kę pt. „Chcę tyl ko byś był”.
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Te MaT 6: Mo DlI My sIę. 
ka Te che za PoD su Mo wu ją ca

Ce le ka te che tycz ne:
– pod su mo wa nie wia do mo ści o mo dli twie;
– za chę ta do co dzien nej, wy trwa łej mo dli twy.

Tre ści: 
– mo dli twa to roz mo wa z Bo giem, wsłu chi wa nie się w Je go głos,

trwa nie w Je go obec no ści. Każ dy ro dzaj mo dli twy po głę bia
na szą więź z Je zu sem. 

Me to dy dy dak tycz ne: 
– sło necz ko sko ja rzeń; wy kre ślan ka; pra ca w gru pach nad re -

cep tą na do brą mo dli twę; pra ca z tek stem, po ga dan ka.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; kar tecz ki z na pi sa mi: mo dli twa proś by, mo dli twa

prze pro sze nia, mo dli twa dzięk czy nie nia, mo dli twa uwiel bie -
nia; plan sza ze sło wem: Mo dli twa; ob raz Pa na Je zu sa, sza ry
pa pier, mar ke ry. 

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– pod su mo wu je do tych cza so we in for ma cje na te mat mo dli twy;
– wska zu je na zna cze nie mo dli twy w co dzien nym ży ciu chrze -

ści ja ni na;
– za chę ca do wy trwa ło ści w mo dli twie.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– po da je sko ja rze nia zwią za ne ze sło wem „mo dli twa”;
– wie, jak Pan Je zus okre śla sam sie bie w przy po wie ści o win -

nym krze wie;
– wy mie nia da ry otrzy my wa ne od Pa na Je zu sa w cza sie mo dli twy;
– cy tu je frag ment J 15, 5.7-9;
– wy mie nia spo so by trwa nia w Pa nu Je zu sie;
– ro zu mie i wy ja śnia zna cze nie mo dli twy w ży ciu chrze ści ja ni na. 

Te MaT 7: Dla cze go na le ży Przy go To wać sIę Do Mszy śwIę Tej? 
naj waż nIej sze sPo Tka nIe

Ce le ka te che tycz ne:
– uka za nie ko niecz no ści przy go to wa nia się do uczest nic twa we

Mszy Świę tej;

II. witamy i przepraszamy Pana jezusa
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– wska za nie kon kret nych form do bre go przy go to wa nia się
na spo tka nie z Je zu sem w Eu cha ry stii i za chę ta do sto so wa -
nia ich w ży ciu.

Tre ści: 
– Msza św. to bar dzo waż ne spo tka nie z Pa nem Je zu sem. Do te -

go spo tka nia na le ży się od po wied nio przy go to wać.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– po kaz; pra ca z tek stem bi blij nym; po dróż w wy obraź ni.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; ma pa Pa le sty ny; ilu stra cja przed sta wia ją ca świą ty -

nię je ro zo lim ską i 12 – let nie go Pa na Je zu sa; ilu stra cja wnę -
trza ko ścio ła, fla ma stry, kil ka ar ku szy pa pie ru z tek stem
wier sza. 

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– uka zu je ko niecz ność przy go to wa nia się do Mszy św.;
– oma wia kon kret ne for my przy go to wa nia do Eu cha ry stii;
– za chę ca do prak ty ko wa nia ich w ży ciu.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– wie, kto i w ja kim ce lu wę dro wał do Je ro zo li my;
– wska zu je ko ściół ja ko miej sce, w któ rym cze ka na nas Pan Je zus;
– po da je przy kła dy do bre go przy go to wa nia się do Eu cha ry stii
– wie, że z ca łą ro dzi ną przy go to wu je my się i uczest ni czy my we

Mszy św.;
– oce nia swo je do tych cza so we przy go to wa nie się na Mszę św.;
– wy ja śnia, dla cze go po win ni śmy przy go to wać się do Mszy św.;
– po tra fi wy ja śnić, na czym po le ga do bre przy go to wa nie się

na spo tka nie z Bo giem w ko ście le.

Te MaT 8: z ja kIch czę ścI skła Da sIę Msza śwIę Ta? 
sTruk Tu ra eu cha ry sTII

Ce le ka te che tycz ne:
– uświa do mie nie, jak wiel kim da rem jest Eu cha ry stia, w któ rej

Pan Je zus da je nam sa me go sie bie;
– za po zna nie ze struk tu rą Mszy św.;
– wy cho wa nie do świa do me go w niej uczest nic twa.

Tre ści: 
– Msza św. ma upo rząd ko wa ną struk tu rę, na któ rą skła da ją się

na stę pu ją ce ele men ty: ob rzę dy wstęp ne, li tur gia sło wa, li tur -
gia eu cha ry stycz na, ob rzę dy za koń cze nia. Zna jo mość struk -
tu ry Mszy św. po ma ga w do brym jej prze ży ciu.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– po kaz, po ga dan ka, pra ca z tek stem bi blij nym; wy kre ślan ka.
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Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; CD z mu zy ką or ga no wą oraz z pie śnią pt.: „O Pa -

nie, Ty nam da jesz”; frag ment tek stu z „Apo lo gii chrze ści jan”
św. Ju sty na; kar to ni ki z na zwa mi po szcze gól nych czę ści Mszy
św.; ilu stra cje/zdję cia przed sta wia ją ce czę ści Mszy św. 

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– uświa da mia uczniom war tość Eu cha ry stii, w któ rej Pan Je zus

da je nam sa me go sie bie;;
– oma wia struk tu rę Mszy św.;
– kształ tu je po sta wę świa do me go w niej uczest nic twa.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– wy mie nia po szcze gól ne czę ści Mszy św.;
– wska zu je źró dło, z któ re go wy wo dzi się struk tu ra Mszy św.;
– oma wia w spo sób bar dzo ogól ny po szcze gól ne czę ści Eu cha -

ry stii;
– opo wia da, jak wy glą da ła Msza św. pierw szych chrze ści jan;
– opi su je, na czym po le ga świa do me uczest nic two we Mszy św.;
– śpie wa pieśń pt.: „O Pa nie, Ty nam da jesz”.

Te MaT 9: jak roz Po czy na My Mszę śwIę Tą? 
znak krzy ża naj ProsT szyM wy zna nIeM wIa ry

Ce le ka te che tycz ne:
– uświa do mie nie, że przez znak krzy ża, wy ko ny wa ny na po cząt -

ku Mszy św., wy zna je się wia rę w obec ność ca łej Trój cy Świę -
tej pod czas Eu cha ry stii;

– za chę ta do czy nie nia zna ku krzy ża z sza cun kiem i sta ran no -
ścią. Kształ to wa nie po sta wy świa do me go prze ży wa nia po cząt -
ku Mszy św. 

Tre ści: 
– od mo men tu wej ścia do ko ścio ła uświa da mia my so bie szcze -

gól ną obec ność Trój cy Świę tej. Znak krzy ża jest naj prost szym
wy zna niem wia ry w Bo ga Oj ca, Sy na Bo że go i Du cha Świę te -
go. W ich Imię zo sta li śmy ochrzcze ni. 

Me to dy dy dak tycz ne: 
– po ga dan ka; po kaz; pra ca z tek stem bi blij nym; test luk.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; ilu stra cje lub na pi sy: 1. Dziec ko czy ni znak krzy ża

przy kro piel ni cy/że gna się wo dą świę co ną; 2. Dziec ko klę czy
przed ta ber na ku lum/ Po zdro wie nie Pa na Je zu sa: „Nie chaj bę -
dzie po chwa lo ny Prze naj święt szy Sa kra ment. Te raz i za wsze
i na wie ki wie ków. Amen”; 3. Śpie wa ją ce dzie ci/ Pieśń na wej -
ście; 4. Ka płan przy oł ta rzu/ ca łu je oł tarz; 5. Dziec ko czy nią -
ce znak krzy ża/ „W Imię Oj ca, I Sy na i Du cha Świę te go.
Amen; 6. Sło wa ka pła na po zdra wia ją ce go wier nych/ „Mi łość
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Bo ga Oj ca, ła ska Pa na na sze go, Je zu sa Chry stu sa i dar jed no -
ści w Du chu Świę tym niech bę dą z na mi wszyst ki mi”; ilu stra -
cja przed sta wia ją ca chrzest Pa na Je zu sa w Jor da nie; Msza św.
na gra na na CD lub DVD. 

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– uświa da mia uczniom war tość i sens zna ku krzy ża wy ko ny wa -

ne go na po cząt ku Mszy św.;
– wy cho wu je do świa do me go prze ży wa nia po cząt ku Mszy św.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– wy mie nia trzy Oso by Trój cy Świę tej; 
– wie, że zo stał ochrzczo ny w Imię Trój cy Świę tej; 
– wie, że na Mszy św. spo ty ka się z ca łą Trój cą Świę tą;
– uza sad nia, dla cze go znak krzy ża jest mo dli twą ku czci Trój cy

Świę tej; 
– wy mie nia po ko lei czyn no ści od zna ku krzy ża przy kro piel ni cy

do roz po czę cia Mszy św.;
– z sza cun kiem czy ni znak krzy ża świę te go;
– wy ja śnia zna cze nie że gna nia się wo dą świę co ną z kro piel ni cy

przy wej ściu do ko ścio ła; 
– oma wia po ko lei ob rzę dy wstęp ne do Ak tu po ku ty i wy ja śnia je.

Te MaT 10: Dla cze go sło wo „aMen” jesT waż ne? 
„aMen” – „wIe rzę” I „nIech sIę Tak sTa nIe”

Ce le ka te che tycz ne:
– uświa do mie nie, że Pan Je zus pod czas Eu cha ry stii cze ka na na -

sze wy zna nie wia ry;
– wy cho wa nie do wy zna wa nia swo jej wia ry po przez świa do me

wy po wia da nie sło wa „Amen”.

Tre ści: 
– sło wo „Amen” ozna cza m. in. „wie rzę”, „niech się tak sta nie”.

Każ de świa do me wy po wie dze nie sło wa „Amen” jest for mą
wy zna nia wia ry. 

Me to dy dy dak tycz ne: 
– za ba wa w po wi ta nie; po ga dan ka; pra ca z tek stem bi blij nym;

nie do koń czo ne zda nia.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; plan sze z na pi sem: „Amen”, „Wie rzę w jed ne go Bo -

ga …”, „Przez Chry stu sa, z Chry stu sem i w Chry stu sie …”,
„Cia ło Chry stu sa”; na pi sy: dziec ko, ko le ga, ko le żan ka, są siad,
cio cia, są siad ka, dzia dek, dy rek tor, sio stra za kon na, ksiądz,
ma ma, ta ta (…); ilu stra cja przed sta wia ją ca spo tka nie To ma sza
ze zmar twych wsta łym Je zu sem; kart ki A4 z na ry so wa nym ko -
łem; fla ma stry; ksią żecz ki do na bo żeń stwa; pla kat wy ja śnia ją -
cy zna cze nie sło wa „Amen”. 
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Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– wy ja śnia zna cze nie sło wa: „Amen”;
– za chę ca do wy zna wa nia wia ry po przez świa do me uży wa nie

sło wa: „Amen”.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– opo wia da pe ry ko pę o spo tka niu zmar twych wsta łe go Je su sa

z nie wier nym To ma szem;
– wska zu je kil ka mo men tów Mszy św., kie dy wy po wia da ne jest

sło wo „Amen”;
– uza sad nia, że świa do me wy po wie dze nie „Amen” jest wy zna -

niem wia ry;
– stwier dza, że Pan Je zus mó wiąc: „Bło go sła wie ni, któ rzy nie

wi dzie li, a uwie rzy li” do ma ga się wy zna nia wia ry;
– wy ja śnia, co ozna cza sło wo „Amen”;
– uza sad nia, dla cze go każ da mo dli twa za koń czo na jest sło wem

„Amen”;
– śpie wa pio sen kę pt.: „Al le lu ja Al le lu ja Amen Amen Al le lu ja“.

Te MaT 11: Dla cze go na Po cząT ku Mszy śwIę Tej

Prze Pra sza My za na sze grze chy? 
akT Po ku Ty.

Ce le ka te che tycz ne:
– przy po mnie nie, że każ dy grzech jest od da le niem się od Bo ga

i lu dzi – wspól no ty Ko ścio ła; 
– bu dze nie po sta wy na wró ce nia i po ku ty.

Tre ści: 
– spo ty ka jąc się z Pa nem Je zu sem na Eu cha ry stii, na le ży mieć

czy ste ser ce. Ele men tem Mszy św. jest akt po ku ty, w któ rym
czło wiek prze pra sza Bo ga za grze chy po peł nio ne my ślą, mo -
wą, uczyn kiem i za nie dba niem. Dzię ki te mu mo że peł niej
uczest ni czyć we Mszy św.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– opo wia da nie, po ga dan ka, pra ca z tek stem bi blij nym.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; tekst opo wia da nia; ilu stra cja przed sta wia ją ca jaw -

no grzesz ni cę; na pis: „Uznaj my przed Bo giem, że je ste śmy
grzesz ni, i bła gaj my Go o mi ło sier dzie, aby śmy mo gli god nie
zło żyć Naj święt szą Ofia rę”; tekst „Ak tu po ku ty”; czer wo ne
kar tecz ki; dzba nek.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– oma wia „Akt po ku ty” we Mszy św.;
– przy po mi na pod sta wo we in for ma cje do ty czą ce za gad nie nia

grze chu;
– uświa da mia uczniom po trze bę ża ło wa nia za grze chy i pro sze -

nia Bo ga o ich prze ba cze nie.
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Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– idąc na Mszę św., przy po mi na so bie grze chy i za nie dba nia po -

peł nio ne w ostat nim cza sie;
– pro si Bo ga o prze ba cze nie grze chów; 
– wie, że spo wiedź po wszech na uwal nia od grze chów lek kich,

z cięż kich na to miast na le ży się wy spo wia dać, aby móc w cza -
sie Mszy św. przy jąć Ko mu nię Świę tą;

– od ma wia mo dli twę: „Spo wia dam się Bo gu…”;
– na pod sta wie tek stu bi blij ne go opi su je za cho wa nie ko bie ty

grzesz nej;
– uza sad nia zna cze nie bi cia się w pierś przy sło wach: „Mo ja wi -

na, mo ja wi na, mo ja bar dzo wiel ka wi na”;
– dzię ku je Bo gu za do bro, prze pra sza za zło. 

Te MaT 12: Dla cze go śPIe wa My „chwa ła na wy so ko ścI bo gu”? 
uwIel bIa My na sze go Pa na

Ce le ka te che tycz ne:
– za po zna nie z tre ścią hym nu „Chwa ła na wy so ko ści Bo gu”; 
– kształ to wa nie po sta wy ra do sne go uwiel bia nia Bo ga.

Tre ści: 
– po przez śpie wa nie hym nu „Chwa ła na wy so ko ści Bo gu” lu dzie

uwiel bia ją Bo ga w Trzech Oso bach. Ro bią to na po cząt ku Mszy
św. To uwiel bie nie ro dzi się m. in. z wdzięcz no ści za Je go mi -
ło sier dzie i mi łość, któ rych do świad cza ją już w „Ak cie po ku ty”.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– kod li te ro wy; po ga dan ka; bu rza mó zgów; pra ca z tek stem bi -

blij nym; nie do koń czo ne zda nia.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; plan sze z na pi sem: „Wiel bię Bo ga”, „Hymn uwiel -

bie nia = Glo ria = Pieśń Chwa ły”; ilu stra cja przed sta wia ją ca
uzdro wie nie pa ra li ty ka; świe ca; krzyż.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– przed sta wia treść hym nu: „Chwa ła na wy so ko ści”;
– uza sad nia obec ność hym nu w li tur gii Mszy św.;
– kształ tu je po sta wę ra do sne go uwiel bia nia Bo ga.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– na pod sta wie pe ry ko py bi blij nej wy ja śnia, za co pa ra li tyk wiel -

bił Pa na Je zu sa;
– przy po rząd ko wu je hymn „Chwa ła na wy so ko ści Bo gu” do od -

po wied niej czę ści Mszy św.; 
– wie, że po „Ak cie po ku ty” wiel bi się Bo ga pie śnią chwa ły;
– na zy wa hymn „Glo ria” pie śnią chwa ły.
– wy ja śnia zna cze nie sło wa „wiel bić”;
– po da je przy kła dy, jak w ży ciu co dzien nym moż na wiel bić Bo ga;
– re cy tu je z pa mię ci mo dli twę: „Chwa ła na wy so ko ści Bo gu”.
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Te MaT 13: czyM jesT ko lek Ta? 
oD Da nIe bo gu wszysT kIch swo Ich sPraw

Ce le ka te che tycz ne:
– za po zna nie uczniów ze zna cze niem „ko lek ty”; 
– za chę ta do wła ści we go prze ży wa nia tej mo dli twy.

Tre ści: 
– ko lek ta to mo dli twa, w któ rej zbie ra się po szcze gól ne in ten cje

wier nych zgro ma dzo nych na Mszy św. Jest od ma wia -
na po skoń cze niu hym nu „Chwa ła na wy so ko ści Bo gu” i za my -
ka ob rzę dy wstęp ne Mszy św.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– opo wia da nie, po ga dan ka, krzy żów ka, pra ca z tek stem bi blij -

nym.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– opo wia da nie B. Fer re ro „Idź ty za mnie”; Pi smo św.; ilu stra cja

przed sta wia ją ca lu dzi mo dlą cych się w ko ście le; plan sza z na -
pi sem: „Ko lek ta” – „mo dli twa dnia”.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– uświa da mia uczniom zna cze nie „ko lek ty”;
– uczy wła ści we go prze ży wa nia tej mo dli twy.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– po da je zna cze nie sło wa „ko lek ta”; 
– do strze ga zwią zek po mię dzy ko lek tą, a in ten cja mi zgro ma dzo -

nych w ko ście le wier nych; 
– roz wią zu je krzy żów kę z ha słem „ko lek ta”. 
– gra ficz nie przed sta wia proś bę, ja ką przed sta wi Bo gu pod czas

ko lek ty;
– w chwi li ci szy, po sło wach ka pła na: „Mó dl my się…”, w my -

ślach przed sta wia Bo gu swo je proś by, z któ ry mi przy szedł
na Mszę św.;

– po dej mu je się wy ja śnić swo im ro dzi com sens „ko lek ty”.

Te MaT 14: ob rzę Dy wsTęP ne. 
ka Te che za PoD su Mo wu ją ca

Ce le ka te che tycz ne:
– upo rząd ko wa nie, utrwa le nie i po głę bie nie wia do mo ści i umie -

jęt no ści uczniów zwią za nych z pierw szą czę ścią Mszy
św. – ob rzę da mi wstęp ny mi.

Tre ści: 
– Msza św. ma swo ją struk tu rę. Roz po czy na się od ob rzę dów

wstęp nych, na któ re skła da ją się: pieśń na wej ście, po zdro -
wie nie wier nych, „Akt po ku ty”, hymn „Glo ria”, ko lek ta. 
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Me to dy dy dak tycz ne: 
– opo wia da nie; pra ca z tek stem bi blij nym; kon kurs.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; tekst opo wia da nia; ze staw py tań do kon kur su; znacz -

ki – uśmiech nię te bu zie; plan sze z na pi sem: gru pa 1, gru pa 2,
gru pa 3, gru pa 4, gru pa 5, dy plo my lub ob raz ki w na gro dę.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– przy po mi na wia do mo ści do ty czą ce ob rzę dów wstęp nych Mszy św.;
– przy go to wu je do wła ści we go prze zy wa nia tej czę ści Eu cha ry stii.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– wie, z kim spo ty ka się w cza sie Mszy św.;
– wy mie nia ele men ty ob rzę dów wstęp nych Mszy św.;
– przyj mu je wła ści wą po sta wę cia ła w cza sie ob rzę dów wstęp -

nych;
– wy ja śnia, co dzie je się pod czas „Ak tu po ku ty”, hym nu „Glo ria”

i „ko lek ty”.
– oma wia po szcze gól ne ele men ty ob rzę dów wstęp nych;
– wła sny mi sło wa mi stresz cza po zna ne frag men ty Pi sma św.; 
– re cy tu je z pa mię ci: „Akt po ku ty” i hymn „Glo ria”.

Te MaT 15: jak Po ro zu MIe wa ją sIę lu DzIe? 
sło wo Mó wIo ne I PI sa ne

Ce le ka te che tycz ne:
– uka za nie war to ści sło wa mó wio ne go i pi sa ne go w re la cjach

mię dzy ludz kich;
– wy cho wy wa nie do od po wie dzial no ści za wła sne sło wa. 

Tre ści: 
– sło wo mó wio ne i pi sa ne po zwa la lu dziom po ro zu mie wać się

mię dzy so bą. Waż ną ro lę ogry wa ją tu cza so pi sma, książ ki, li -
sty, mej le, itp. Na le ży być od po wie dzial nym za wła sne sło wa. 

Me to dy dy dak tycz ne: 
– po ga dan ka; pra ca z tek stem bi blij nym; „bu rza mó zgów”.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; na gra nie słów: „dzię ki te mu, co mi po wie dzia łeś

wiem, jak ci po móc”; „ja mam swo je spra wy, nie za wra caj mi
gło wy” oraz „faj nie mieć ta kie go ko le gę, jak ty”; „nie chcę cię
znać, je steś okrop ny”; list; świą tecz na lub imie ni no wa pocz -
tów ka; en cy klo pe dia; to mik wier szy; ga ze ta; ma pa.

III. słuchamy Pana boga i odpowiadamy Mu
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Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– oma wia zna cze nie sło wa mó wio ne go i pi sa ne go w re la cjach

mię dzy ludz kich;
– uczy od po wie dzial no ści za wy po wia da ne i pi sa ne sło wa.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– pa mię ta, że mo wa jest da rem od Bo ga;
– wska zu je na sło wa ja ko spo sób po ro zu mie wa nia się lu dzi;
– do ko nu je wła ści we go do bo ru słów w kon tak tach z ludź mi.
– okre śla zna cze nie sło wa mó wio ne go i pi sa ne go; 
– wska zu je przy kła dy, co by ło by, gdy by nie by ło ani pi sma ani

sło wa;
– spra wia przy jem ność dru giej oso bie za po mo cą sło wa.

Te MaT 16: w ja kI sPo sób Pan bóg Mó wI Do nas? 
PI sMo śwIę Te jesT sło weM bo ga

Ce le ka te che tycz ne:
– przy po mnie nie i po głę bie nie praw dy, że Pi smo św. jest naj -

pięk niej szym li stem, któ ry prze ka zał lu dziom ko cha ją cy ich
Bóg; 

– bu dze nie wdzięcz no ści wo bec Pa na Bo ga za Je go mi łość do lu -
dzi oraz za Je go sło wo; 

– za chę ta do słu cha nia i czy ta nia Pi sma św. 

Tre ści: 
– Pi smo św. to sło wo Bo ga skie ro wa ne do czło wie ka. Jest ono

jak by li stem Bo ga do lu dzi wszyst kich cza sów, li stem peł nym
mi ło ści i tro ski o każ de go. Sta ra my się oka zy wać wdzięcz ność
Pa nu Bo gu za Je go sło wo. 

Me to dy dy dak tycz ne: 
– po kaz: li stów, pocz tó wek, ksią żek; po ga dan ka; po kaz ilu stra cji;

pra ca z tek stem bi blij nym.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; świe ca; sto lik na kry ty bia łym ob ru sem; pocz tów ki

(świą tecz ne, imie ni no we, z wa ka cji); ko per ty z li sta mi; róż ne
książ ki, np. książ ka ku char ska, atlas sa mo cho do wy, słow nik
or to gra ficz ny, zbiór ba jek, pod ręcz nik ucznia); CD z pie śnią
pt. „Nie chaj z na mi bę dzie Pan”.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– przy po mi na in for ma cje na te mat Pi sma św.;
– uka zu je po trze bę wdzięcz no ści wo bec Bo ga za Je go sło wo;
– za chę ca do słu cha nia i czy ta nia Pi sma św.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– wie, że Pi smo św. jest sło wem Bo ga skie ro wa nym do lu dzi;
– zna po dział Pi sma św. na Sta ry i No wy Te sta ment;
– wska zu je miej sca, w któ rych moż na słu chać sło wa Bo że go;
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– od no si się z sza cun kiem do Księ gi Pi sma św.
– na da je na zwy Pi smu św.;
– wska zu je spo so by od po wie dzi na sło wo Bo że za war te w Bi blii;
– śpie wa pieśń pt. „Nie chaj z na mi bę dzie Pan”.

Te MaT 17: w ja kI sPo sób słu cha My I oD Po wIa Da My bo gu

na je go sło wo? 
czy Ta nIa I PsalM

Ce le ka te che tycz ne:
– uka za nie li tur gii sło wa ja ko dia lo gu Bo ga z czło wie kiem;
– za chę ta do świa do me go i czyn ne go uczest nic twa w tym dia -

lo gu oraz bliż sze po zna nie trzech pierw szych ele men tów li tur -
gii sło wa. 

Tre ści: 
– Bóg mó wi do nas po przez czy ta nia ze Sta re go i No we go Te sta -

men tu. Od po wia da my na Je go sło wo Psal mem. 

Me to dy dy dak tycz ne: 
– od kry wa nie ob ra zu; za ba wa „zim no -cie pło”; pra ca z tek stem

bi blij nym; mi ni wy kład.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; plan sze z na pi sa mi: „Li tur gia sło wa”, „Pierw sze czy -

ta nie”, „Psalm re spon so ryj ny”, „Dru gie czy ta nie”; lek cjo narz.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– uka zu je li tur gię sło wa ja ko dia log Bo ga z czło wie kiem;
– uczy od po wia dać na Bo że sło wo usły sza ne w czy ta niach po -

przez śpiew Psal mu;
– kształ tu je po sta wę świa do me go uczest nic twa w li tur gii sło wa.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– pod czas li tur gii sło wa z uwa gą słu cha Pa na Bo ga;
– wy mie nia ele men ty li tur gii sło wa;
– od po wia da na we zwa nia wy stę pu ją ce w I i II czy ta niu;
– de fi niu je po ję cia: „psalm re spon so ryj ny”, „lek cjo narz”, „am -

bo na”;
– okre śla, skąd po cho dzą czy ta nia pod czas nie dziel nej Mszy św.;
– ak tyw nie włą cza się w śpiew psal mu.

Te MaT 18: co ozna cza „al le lu ja” 
I Dla cze go jesT śPIe wa ne w lI Tur gII sło wa? 
„al le lu ja” – wPro wa Dze nIeM w ewan ge lIę

Ce le ka te che tycz ne:
– po głę bie nie wia do mo ści na te mat ko lej nych ele men tów li tur -

gii sło wa: akla ma cji „Al le lu ja” i Ewan ge lii;
– przy go to wa nie do świa do me go uczest nic twa w nich. 
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Tre ści: 
– sło wo „Al le lu ja” ozna cza: chwal my Pa na, ra duj cie się, Pan bli -

sko jest. Przy go to wu je ono do wy słu cha nia słów Je zu sa pod -
czas Ewan ge lii. Ewan ge lia to naj waż niej sze czy ta nie w cza sie
Li tur gii sło wa. 

Me to dy dy dak tycz ne: 
– za ba wa; pra ca z tek stem bi blij nym; śpiew z ge sta mi, po ga -

dan ka, re bus ob raz ko wy, mi ni wy kład, do bie ra nie, zbio ro wa,
in dy wi du al na.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; 2 świe ce; plan sze na pi sa mi: „Li tur gia sło wa”, „czy -

ta nie I”, „psalm re spon so ryj ny”, „czy ta nie II”, „Ewan ge lia”
i „Al le lu ja”; ob ra zek lek to rium (pul pi tu) i lek cjo na rza; ma gne -
to fon; CD z pio sen ką pt. „Cie szę się Al le lu ja”.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– wy ja śnia zna cze nie sło wa „Al le lu ja”;
– oma wia Ewan ge lię ja ko naj waż niej sze z czy tań pod czas li tur -

gii sło wa;
– po głę bia świa do mość obec no ści Chry stu sa w li tur gii sło wa;
– kształ tu je po sta wę świa do me go prze ży wa nia spo tka nia z Je -

zu sem w Je go sło wie.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– de fi niu je po ję cie „Al le lu ja”;
– uza sad nia, że słu cha jąc słów Ewan ge lii słu cha Pa na Je zu sa;
– ilu stru je treść usły sza nej Ewan ge lii;
– wy ra ża pra gnie nie uważ ne go słu cha nia słów Pa na Je zu sa

i wcie la nia ich w ży cie;
– wie, że w li tur gii sło wa sam Je zus Chry stus roz ma wia ze zgro -

ma dzo ny mi w li tur gii sło wa i Pi sma im wy ja śnia;
– tłu ma czy zna cze nie czy nio nych zna ków i wy po wia da nych we -

zwań zwią za nych z Ewan ge lią;
– śpie wa pio sen kę pt.: „Cie szę się, Al le lu ja”.

Te MaT 19: Dla cze go Trze ba słu chać ho MI lII?
ho MI lIa wy ja śnIe nIeM sło wa bo że go

Ce le ka te che tycz ne:
– uka za nie ho mi lii ja ko wy ja śnie nia sło wa Bo że go;
– kształ to wa nie po sta wy uważ ne go słu cha nia ho mi lii. 

Tre ści: 
– tre ści Pi sma św. są nie kie dy bar dzo trud ne do zro zu mie nia,

dla te go ko niecz ne jest ich wy ja śnie nie. Ro bi to ka płan w gło -
szo nej przez sie bie ho mi lii. 

Me to dy dy dak tycz ne: 
– pre zen ta cja; po ga dan ka; za ba wa; ćwi cze nie ar ty ku la cyj ne.
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Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; plan sza z na pi sem „ho mi lia”; su szar ka do wło sów;

pu deł ko po le kach.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– wy ja śnia czym jest ho mi lia i ja kie jest jej zna cze nie pod czas

Eu cha ry stii;
– wy cho wu je do uważ ne go słu cha nia ho mi lii.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– de fi niu je po ję cie ho mi lii;
– wie, że ho mi lię mo że gło sić ksiądz; 
– wska zu je miej sce ho mi lii w li tur gii sło wa;
– po sta na wia uważ nie słu chać ho mi lii;
– uza sad nia, dla cze go Ewan ge lię, ja ko naj waż niej szy tekst bi -

blij ny w li tur gii sło wa, na le ży wy ja śnić w ho mi lii;
– umie, dzię ki ho mi lii, do strzec po trze bę wdra ża nia w swo im

ży ciu Bo żych we zwań.

Te MaT 20: co ozna cza sło wo „cre Do”? 
wIe rzy My w bo ga I w To wszysT ko, co on naM ob ja wIł

Ce le ka te che tycz ne:
– za po zna nie z tre ścią „Cre do”; 
– kształ to wa nie po sta wy świa do me go i czyn ne go wy zna nia wia -

ry pod czas Mszy św. 

Tre ści: 
– „Cre do” to ko lej na (po ho mi lii) część Li tur gii sło wa, w któ rej

wy zna je my na szą wia rę. Za wie ra ono naj waż niej sze praw dy
wia ry. 

Me to dy dy dak tycz ne: 
– opo wia da nie; sko ja rze nia; pra ca z tek stem bi blij nym.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; tekst opo wia da nia; ob ra zy ilu stru ją ce wy zna nie

wia ry.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– uka zu je, w ja ki spo sób chrze ści ja nie mo gą wy zna wać swo ją

wia rę;
– za po zna je z tre ścią wy zna nia wia ry;
– kształ tu je po sta wę świa do me go i czyn ne go wy zna nia wia ry

pod czas Mszy św.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– wie, że wy zna jąc wia rę od po wia da Pa nu Bo gu „tak” na Je go

sło wo;
– wy ja śnia zna cze nie sło wa „Cre do”;
– ilu stru je wy bra ną praw dę wia ry;
– wska zu je miej sce wy zna nia wia ry w li tur gii Mszy św.;
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– zna „Wie rzę w Bo ga”;
– wy ja śnia, w ja ki spo sób uczeń Chry stu sa mo że wy zna wać swo -

ją wia rę;
– mo dli się ze zro zu mie niem sło wa mi „Cre do”;
– śpie wa pio sen ki pt. „Czy wie rzysz”;
– wy mie nia naj waż niej sze praw dy wia ry, któ re są za war te

w „Cre do”.

Te MaT 21: kIe Dy, PoD czas Mszy śwIę Tej, Pro sI My bo ga o Po Moc? 
Mo DlI Twa wIer nych

Ce le ka te che tycz ne:
– uka za nie mo dli twy wier nych (po wszech nej) ja ko proś by o po -

moc w waż nych spra wach dla ca łe go świa ta i czło wie ka;
– kształ to wa nie umie jęt no ści two rze nia próśb (we zwań) do mo -

dli twy wier nych i włą cza nia się w tę mo dli twę. 

Tre ści: 
– mo dli twa wier nych jest ostat nim ele men tem li tur gii sło wa.

Na zy wa na jest tak że mo dli twą po wszech ną. Przed sta wia my
w niej Bo gu po trze by ca łe go Ko ścio ła i wszyst kich lu dzi
na świe cie.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– za da nie na do bie ra nie; pra ca z tek stem bi blij nym.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; na pi sy do za da nia na do bie ra nie próśb.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– oma wia mo dli twę po wszech ną pod czas Mszy św.;
– za chę ca do zwra ca nia się do Bo ga z wła sny mi proś ba mi;
– kształ tu je umie jęt ność two rze nia próśb do mo dli twy wier nych

i włą cza nia się w tę mo dli twę.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– zwra ca się o po moc nie tyl ko do lu dzi, ale i do Bo ga;
– wska zu je miej sce mo dli twy po wszech nej w li tur gii sło wa;
– od po wia da na we zwa nia do mo dli twy wier nych;
– wy ja śnia okre śle nia: mo dli twa wier nych, mo dli twa po wszech na;
– for mu łu je we zwa nia mo dli twy wier nych;
– z wia rą przed sta wia Pa nu Je zu so wi in ten cje wła sne oraz in -

nych lu dzi.

Te MaT 22: słu cha My Pa na boga I oDPowIaDaMy Mu.
ka Te che za PoD su Mo wu ją ca

Ce le ka te che tycz ne:
– kształ to wa nie po sta wy słu cha nia sło wa Bo że go, za ufa nia Bo -

gu i wy zna wa nia wia ry w Bo ga;
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– utrwa le nie i po głę bie nie wia do mo ści i umie jęt no ści uczniów
zwią za nych z re ali za cją dzia łu „We Mszy św. słu cha my Pa -
na Je zu sa”. 

Tre ści: 
– Li tur gia sło wa na stę pu je po ob rzę dach wstęp nych Mszy św.

Skła da się z na stę pu ją cych czę ści: czy ta nia, psalm, Al le lu ja,
Ewan ge lia, ho mi lia, Wy zna nie wia ry, Mo dli twa wier nych.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– opo wia da nie; kon kurs; pra ca z tek stem bi blij nym.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; tekst opo wia da nia; ko per ty z ze sta wa mi py tań dla

grup; kar to ni ki z punk ta mi; dy plo my; cu kier ki.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– utrwa la wia do mo ści i umie jęt no ści uczniów z za kre su dzia łu

„We Mszy św. słu cha my Pa na Je zu sa”;
– kształ tu je po sta wę ak tyw ne go słu cha nia sło wa Bo że go, za ufa -

nia Bo gu i wy zna wa nia wia ry w Bo ga.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– wie, w ja ki spo sób Bóg ko mu ni ku je się z ludź mi;
– słu cha sło wa Bo że go z uwa gą;
– uza sad nia, po co Bóg mó wi do nas;
– przed sta wia struk tu rę li tur gii sło wa;
– uczest ni czy w mszal nym dia lo gu z Bo giem;
– wie, że w li tur gii sło wa sam Je zus Chry stus roz ma wia ze zgro -

ma dzo ny mi;
– wy ja śnia prze bieg li tur gii sło wa;
– re cy tu je od po wie dzi na we zwa nia z li tur gii sło wa;
– opi su je zna cze nie ge stów, ob rzę dów, po staw, po zdro wień i we -

zwań w tej czę ści Mszy św.

Te MaT 23: ja ką war Tość Ma ją wy rze cze nIa? 
na sza Tro ska o blIź nIch

Ce le ka te che tycz ne:
– uka za nie po dej mo wa nych wy rze czeń ja ko war to ści;
– kształ to wa nie po sta wy dzie le nia się z bliź ni mi da ra mi ma te -

rial ny mi i du cho wy mi. 

IV. uczestniczymy w liturgii eucharystycznej
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Tre ści: 
– wy rze cze nia, ofia ro wa nie i po wie rza nie sie bie oso bom ko cha -

nym jest war to ścią. Ra zem z da rem ma te rial nym skła da my
Bo gu du cho wo w ofie rze na sze ży cie, tro ski i pro ble my swo je
i in nych.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– opo wia da nie; za ba wa na śla dow cza: „Pa ku je my pre zent”; pra -

ca z tek stem bi blij nym, po ga dan ka.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; wy cię ty z nie bie skiej kart ki „oce an ob fi to ści” (dla

każ de go ucznia); CD z mu zy ką re lak sa cyj ną i pie śnią pt.:
„Wszyst ko To bie”; plan sza z na pi sem: „przy go to wa nie da rów”.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– uczy, że po dej mo wa ne wy rze cze nia mo gą mieć wiel ką war -

tość;
– wy cho wu je do dzie le nia się z bliź ni mi da ra mi ma te rial ny mi

i du cho wy mi.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– po dej mu je drob ne wy rze cze nia;
– wie, że Bo gu mo że skła dać w ofie rze swe ży cie: swo je ra do ści,

smut ki, wy rze cze nia, cier pie nia; 
– okre śla w ja kich sy tu acjach i w ja ki spo sób mo że po móc po -

trze bu ją cym. 
– po da je przy kła dy z ży cia ofia ro wa nia sie bie in nym;
– uza sad nia po trze bę skła da nia da rów du cho wych i ma te rial -

nych;
– ar gu men tu je, że wy rze cze nia czy nio ne z mi ło ści ma ją wiel ką

war tość;
– śpie wa pieśń pt.: „Wszyst ko To bie”.

Te MaT 24: co Mo że My ofIa ro wać bo gu na Mszy śwIę Tej? 
Przy go To wa nIe Da rów

Ce le ka te che tycz ne:
– wy ja śnie nie re li gij ne go zna cze nia da rów chle ba i wi na; 
– kształ to wa nie po staw: ofia ro wa nia i mi ło ści. 

Tre ści: 
– pod czas Mszy św. skła da się na oł ta rzu chleb i wi no, któ re

prze mie nią się w Cia ło i Krew Chry stu sa. Chleb i wi no są owo -
cem pra cy ludz kich rąk i zna kiem co dzien ne go wy sił ku. Po -
przez skła da nie da rów czło wiek wy ra ża swo ją mi łość
do bliź nich i ca łej wspól no ty oraz tro skę o po trze by ma te rial -
ne Ko ścio ła.
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Me to dy dy dak tycz ne: 
– roz sy pan ka li te ro wa; za ba wa ru cho wo -na śla dow cza; po dróż

w wy obraź ni; in sce ni za cja – pro ce sja; pra ca z tek stem bi blij -
nym; po kaz.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; roz sy pan ka li te ro wa; plan sze z na pi sa mi: „Świę to

Prza śni ków”, „Pas cha”, „Wie czer nik”, „Przy go to wa nie da rów”,
„Li tur gia eu cha ry stycz na”; ilu stra cje: stół, ob rus; na czy nia li -
tur gicz ne: kie lich, pa te na, pusz ka, am puł ki i bie li zna kie li cho -
wa: kor po rał, pu ry fi ka terz, pal ka; od twa rzacz; CD z pie śnią
pt.: „Pan Wie czer nik przy go to wał”; rzut nik lub ta bli ca in te -
rak tyw na.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– oma wia da ry chle ba i wi na i uka zu je ich re li gij ne zna cze nie;
– kształ tu je po sta wę ofia ro wa nia i mi ło ści.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– wie, że oł tarz jest miej scem skła da nia da rów i spra wo wa nia

Naj święt szej Ofia ry; 
– wy mie nia pod sta wo we da ry przy no szo ne do oł ta rza;
– wy ja śnia re li gij ne zna cze nie da rów chle ba i wi na.
– uza sad nia po trze bę ofia ro wa nia sie bie sa me go Bo gu pod czas

pro ce sji z da ra mi;
– wy mie nia na zwy na czyń li tur gicz nych słu żą cych do spra wo wa -

nia Mszy św.;
– śpie wa pieśń pt.: „Pan Wie czer nik przy go to wał”.

Te MaT 25: o czyM Przy Po MI na naM Pre fa cja I hyMn „śwIę Ty…”? 
wIel bI My bo ga za je go wIel kIe DzIe ła

Ce le ka te che tycz ne:
– za po zna nie z pre fa cją i akla ma cją „Świę ty…”;
– za chę ta do czyn ne go udzia łu w tych ele men tach Mszy św. oraz

po głę bia nie po sta wy wdzięcz no ści wo bec Bo ga. 

Tre ści: 
– W pre fa cji wspo mi na my wiel kie dzie ła Bo ga w hi sto rii zba -

wie nia, a w hym nie „Świę ty…” uwiel bia my Go za nie.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– po ga dan ka; pra ca z tek stem; praw da -fałsz.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– chmur ki wy cię te z pa pie ru; kart ki z tek sta mi pre fa cji do pra -

cy w gru pach; CD z pio sen ką Mag dy Anioł pt. „Za zu, za zi”.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– oma wia pre fa cję i akla ma cję „Świę ty…”;
– wy cho wu je do czyn ne go udzia łu w tych ele men tach Mszy św.;
– kształ tu je i po głę bia po sta wę wdzięcz no ści wo bec Bo ga.
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Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– na pod sta wie tek stu pre fa cji, wy ja śnia, za co ma my dzię ko -

wać Bo gu;
– wska zu je mo dli twę we Mszy św., pod czas któ rej w spo sób

szcze gól ny dzię ku je się Bo gu za Je go dzie ła; 
– re cy tu je akla ma cję: „Świę ty…”;
– wy ja śnia, czym jest pre fa cja; 
– ro zu mie, że swo je dzięk czy nie nie i uwiel bie nie Oj ca po wi nien

łą czyć ze świę ty mi w nie bie.

Te MaT 26: śwIaD ka MI ja kIch wy Da rzeń je sTe śMy

PoD czas Mszy śwIę Tej? 
osTaT nIa wIe cze rza oraz

śMIerć I zMar Twych wsTa nIe Pa na je zu sa

Ce le ka te che tycz ne:
– uświa do mie nie dzie ciom, że pod czas Mszy św. nie tyl ko wspo -

mi na się, ale i uobec nia wy da rze nia Ostat niej Wie cze rzy oraz
Śmierć i Zmar twych wsta nie Pa na Je zu sa;

– po głę bia nie po sta wy wdzięcz no ści za Je zu so wą Ofia rę. 

Tre ści: 
– pod czas Mszy św. uobec nia ją się wy da rze nia Ostat niej Wie cze -

rzy oraz Śmierć i Zmar twych wsta nie Pa na Je zu sa: Pan Je zus
prze mie nia chleb w swo je Cia ło, a wi no w swo ją Krew oraz
umie ra i zmar twych wsta je dla na sze go zba wie nia. Uczest ni -
cząc w Eu cha ry stii je ste śmy świad ka mi tych wy da rzeń.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– po ga dan ka; pra ca z tek stem bi blij nym; pra ca z ob ra zem; pre -

zen ta cja mul ti me dial na.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; opo wia da nie; ilu stra cje przed sta wia ją ce: wier nych

pod czas mo men tu prze isto cze nia, unie sio ną w gó rę ho stię,
kie lich; na pi sy ze sło wa mi kon se kra cji; CD z pio sen ką Mag dy
Anioł pt. „Kie dyś wi no i chleb”.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– uczy, że Msza św. jest uobec nie niem wy da rzeń Ostat niej Wie -

cze rzy oraz Śmier ci i Zmar twych wsta nia Pa na Je zu sa;
– uświa da mia uczniom, że uczest ni cząc we Mszy św. je ste śmy

świad ka mi tych wy da rzeń;
– po głę bia po sta wę wdzięcz no ści za Je zu so wą Ofia rę.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– sło wem „Amen” wy zna je wia rę, że Pan Je zus obec ny w Eu cha -

ry stii od da je za nas swo je ży cie; 
– re cy tu je od po wie dzi wier nych w tym frag men cie li tur gii eu -

cha ry stycz nej;
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– wska zu je na prze isto cze nie ja ko istot ny mo ment Mszy św. 
– wy ja śnia sło wo „prze isto cze nie”;
– uzu peł nia bra ku ją ce sło wa w tek stach prze isto cze nia; 
– opi su je wła ści we za cho wa nie wier nych pod czas prze isto cze nia; 
– śpie wa pio sen kę pt. „Kie dyś wi no i chleb”.

Te MaT 27: bez ko go nIe Ma Mszy śwIę Tej? 
ka Płan I je go ro la PoD czas eu cha ry sTII

Ce le ka te che tycz ne:
– za po zna nie z praw dą o ko niecz no ści udzia łu ka pła na w spra -

wo wa niu Eu cha ry stii;
– kształ to wa nie po sta wy sza cun ku wzglę dem pre zbi te rów 

Tre ści: 
– w Imie niu Chry stu sa ka płan spra wu je sa kra men ty świę te. Pod -

czas Eu cha ry stii m. in. mo cą Du cha Świę te go prze mie nia
chleb i wi no w Cia ło i Krew Pa na Je zu sa. Nikt go nie mo że
w tym za stą pić.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– po ga dan ka; wy wiad lub opo wia da nie, pra ca z tek stem bi blij nym.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; ma pa Pa le sty ny; puz zle do pra cy w gru pach; stu ła;

ilu stra cje (zdję cia) wy bra nych szat li tur gicz nych ka pła na.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– wy ja śnia zna cze nie ka pła na pod czas Eu cha ry stii;
– wy cho wu je do sza cun ku wzglę dem pre zbi te rów.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– okre śla ro lę ka pła na we Mszy św.; 
– wy mie nia za da nia ka pła na; 
– na zy wa wy bra ne sza ty li tur gicz ne;
– mo dli się za ka pła nów;
– uza sad nia ko niecz ność ka pła na do spra wo wa nia Eu cha ry stii;
– oka zu je sza cu nek pre zbi te rom.

Te MaT 28: uczesT nI czy My w lITurgII eucharysTycznej. 
ka Te che za PoD su Mo wu ją ca

Ce le ka te che tycz ne:
– upo rząd ko wa nie, usys te ma ty zo wa nie i utrwa le nie wia do mo ści

na te mat pierw szej czę ści li tur gii eu cha ry stycz nej.

Tre ści: 
– pierw szą część li tur gii eu cha ry stycz nej sta no wią: przy go to -

wa nie da rów, pre fa cja, hymn „Świę ty...”, prze isto cze nie. Mszę
św. mo że spra wo wać tyl ko ka płan. Do te go ce lu uży wa okre -
ślo nych szat i na czyń li tur gicz nych.
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Me to dy dy dak tycz ne: 
– po ga dan ka, pra ca pla stycz na, kon kurs.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– ma te ria ły do pra cy w gru pach: ko ra li ki lub ka my ki, kloc ki, puz -

zle; plan sze z na pi sa mi nazw ele men tów pierw szej czę ści li -
tur gii eu cha ry stycz nej.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– przy po mi na in for ma cje do ty czą ce pierw szej czę ści li tur gii eu -

cha ry stycz nej;
– kształ tu je po sta wę wła sci we go jej prze ży wa nia.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– wy mie nia po zna ne ele men ty li tur gii eu cha ry stycz nej; 
– ota cza sza cun kiem ka pła nów, któ rzy w Imie niu Chry stu sa

spra wu ją Mszę św.; 
– przyj mu je wła ści wą po sta wę pod czas po zna nych czę ści li tur -

gii eu cha ry stycz nej;
– pa mię ta, że Eu cha ry stia jest sa kra men tal nym uobec nie niem

ofia ry Chry stu sa;
– wy ja śnia zna cze nie ge stów, ob rzę dów, po staw, po zdro wień

i we zwań wy stę pu ją cych w tej czę ści Mszy św.; 
– śpie wa pieśń pt.: „Zbli żam się w po ko rze”.

Te MaT 29: jak zwra ca My sIę Do bo ga Po ofIe rze Pa na je zu sa? 
oj cze nasz

Ce le ka te che tycz ne:
– za po zna nie uczniów z ko lej ny mi ele men ta mi li tur gii eu cha ry -

stycz nej: Mo dli twą Pań ską i mo dli twą o wy zwo le nie od zła;
– za chę ta do uf ne go zwra ca nia się do Bo ga.

Tre ści: 
– dzię ki ofie rze Je zu sa ma my otwar tą dro gę i do stęp do Bo ga,

któ re go mo że my na zy wać Oj cem. Mo że my do Nie go mó wić,
przed sta wiać na sze spra wy i pro sić o wy ba wie nie od zła.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– krzy żów ka; po ga dan ka; pra ca pla stycz na – ilu stro wa nie tek -

stu; pra ca z tek stem bi blij nym i z tek stem Mo dli twy Pań skiej.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; CD z pie śnią pt.: „Ab ba, Oj cze”; ilu stra cje przed -

sta wia ją ce: Pa na Je zu sa na mo dli twie z ucznia mi, oł tarz oto -

V. ucztujemyz Panem jezusem
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czo ny dzieć mi trzy ma ją cy mi się za rę ce; tek sty „Oj cze nasz
ja kie go jesz cze nie znasz” T. Ru ciń skie go do pra cy w gru pach,
kart ki A3, kred ki.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– za po zna je uczniów z ko lej ny mi ele men ta mi li tur gii eu cha ry -

stycz nej: Mo dli twą Pań ską i mo dli twą o wy zwo le nie od zła;
– uświa da mia uczniom, że ofia ra Je zu sa otwo rzy ła dro gę do Bo -

ga, któ re go moż na na zy wać Oj cem;
– kształ tu je po sta wę za ufa nia Bo gu.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– opo wia da o tym, jak Pan Je zus na uczył apo sto łów mo dli twy

„Oj cze nasz”;
– wy mie nia proś by za war te w Mo dli twie Pań skiej;
– wie, że w cza sie li tur gii eu cha ry stycz nej do Bo ga zwra ca my się

„Oj cze” i pro si my Go o wy zwo le nie nas od zła;
– zna zna cze nie sło wa „Ab ba” i wie, kto w ten spo sób zwra cał

się do Bo ga;
– wy ja śnia zna cze nie każ dej z sied miu próśb Mo dli twy Pań skiej;
– świa do mie mo dli się sło wa mi „Oj cze nasz”;
– śpie wa pie śni pt. „Ab ba, Oj cze”.

Te MaT 30: co zro bIć z Po ko jeM, kTó ryM ob Da rza nas Pan je zus? 
Prze ka zu je My Po kój In nyM

Ce le ka te che tycz ne:
– uświa do mie nie uczniom, że w cza sie Mszy św. prze ka zu je my

so bie wza jem nie po kój, któ ry da je nam Pan Je zus; 
– kształ to wa nie po sta wy od po wie dzial no ści za zgo dę i po kój

w świe cie.

Tre ści: 
– Pan Je zus po zmar twych wsta niu po zdro wił Apo sto łów sło wa -

mi „Po kój Wam”. Skie ro wał je nie tyl ko do Apo sto łów, ale
i do każ de go z nas. Prze ka zu je my go so bie pod czas Mszy św.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– po ga dan ka; pra ca z tek stem bi blij nym; bu rza mó zgów; po kaz.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; ilu stra cje przed sta wia ją ce: Je zu sa z Apo sto ła mi

pod czas Ostat niej Wie cze rzy; zdję cie ze spo tka nia pa pie ża Ja -
na Paw ła II z Ali Ag cą; dwie plan sze z na pi sa mi: „Po kój bu du -
ją”, „Po kój nisz czą”; CD z pio sen ką pt.: „Cią gły nie po kój
na świe cie”; ilu stra cje z ga zet mó wią ce o: mi ło ści, spra wie -
dli wo ści, prze ba cze niu, praw dzie, mo dli twie, kłam stwie, agre -
sji, nie spra wie dli wo ści, ego izmie, kon flik tach, sa kra men cie
po ku ty, grze chu.
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Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– uświa da mia uczniom, że w cza sie Mszy św. Je zus ob da rza nas

swo im po ko jem;
– uczy, że po ko jem otrzy ma nym od Je zu sa trze ba się dzie lić z in -

ny mi;
– wy cho wu je do od po wie dzial no ści za zgo dę i po kój w świe cie.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– okre śla praw dzi wy po kój ja ko dar od Pa na Je zu sa; 
– wska zu je za cho wa nia, po przez któ re mo że wpro wa dzać po kój

w swo im śro do wi sku; 
– mo dli się o po kój na świe cie.
– de fi niu je po ję cie „praw dzi wy po kój”;
– opi su je spo so by wpro wa dza nia po ko ju w so bie i wo kół sie bie;
– ro zu mie gest prze ka zy wa nia zna ku po ko ju w cza sie Mszy św.; 
– swo im po stę po wa niem przy czy nia się do zgo dy i po ko ju w śro -

do wi sku;
– śpie wa pio sen kę pt.: „Cią gły nie po kój na świe cie”.

Te MaT 31: cze go Po Trze ba, aby goD nIe Przy jąć

Pa na je zu sa w ko Mu nII śwIę Tej? 
wIa ra I za ufa nIe

Ce le ka te che tycz ne:
– uświa do mie nie uczniom, że wia ra jest pod sta wą do przy ję cia

Pa na Je zu sa;
– kształ to wa nie po sta wy pra gnie nia czę ste go przy stę po wa nia

do Ko mu nii Świę tej.

Tre ści: 
– Pan Je zus uzdra wia jąc słu gę set ni ka, chwa li je go wia rę i za ufa -

nie. Wzy wa nas w ten spo sób do wia ry rów nie wiel kiej i głę -
bo kiej, jak wia ra set ni ka. Wia ra jest wa run kiem ko niecz nym
do god ne go przy ję cia Pa na Je zu sa w Ko mu nii Świę tej.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– opo wia da nie, po kaz, po ga dan ka, pra ca z tek stem bi blij nym.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– tekst opo wia da nia; Pi smo św.; świe ca; ilu stra cje przed sta wia -

ją ce: chrzest świę ty, ka pła na uno szą ce go ho stię, kon fe sjo nał;
pa pie ro we „ser ce z lek ko uchy lo ny mi drzwia mi”; chmur ka
z na pi sem: „Pa nie Je zu, bar dzo tę sk nię za To bą”; CD z pie -
śnią pt.: „Pan Je zus już się zbli ża”.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– uczy, że po sta wa wia ry jest ko niecz na, aby god nie przyj mo wać

Je zu sa w Ko mu nii Świę tej;
– za po zna je uczniów z za gad nie niem po stu eu cha ry stycz ne go;
– bu dzi pra gnie nie czę ste go przyj mo wa nia Je zu sa w Ko mu nii

Świę tej.
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Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– po da je, w ja ki spo sób przy go to wać się na przy ję cie Pa na Je zu -

sa w Ko mu nii Świę tej; 
– na pod sta wie pe ry ko py bi blij nej opo wia da hi sto rię set ni ka i je -

go słu gi;
– mo dli się sło wa mi „Pa nie, nie je stem go dzien”.
– wy ja śnia, dla cze go Pan Je zus po chwa lił set ni ka; 
– wie, że wia ra jest wa run kiem nie zbęd nym do god ne go przy -

ję cia Pa na Je zu sa; 
– de fi niu je po ję cie „post eu cha ry stycz ny”;
– wy ra ża mo dli twą pra gnie nie god ne go przy ję cia Ko mu nii Świę tej;
– śpie wa pieśń pt.: „Pan Je zus już się zbli ża”.

Te MaT 32: co naM Da je Przyj Mo wa nIe ko Mu nII śwIę Tej? 
ko Mu nIa Po Mo cą w ży cIu Do cze snyM

I Po kar MeM na ży cIe wIecz ne

Ce le ka te che tycz ne:
– uświa do mie nie uczniom, że Ko mu nia Świę ta po ma ga nam być

lep szy mi w ży ciu co dzien nym i otwie ra nam bra my nie ba;
– roz bu dza nie pra gnie nia czę ste go przy stę po wa nia do Ko mu nii

Świę tej.

Tre ści: 
– Pan Je zus pod czas Mszy św. kar miąc nas Chle bem Ży cia da je

nam si łę do wal ki ze złem, umac nia w do bru i za pew nia ży cie
wiecz ne.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– opo wia da nie; po ga dan ka; pra ca z tek stem bi blij nym; po kaz;

nie do koń czo ne zda nia.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św., ilu stra cje przed sta wia ją ce: Ostat nią Wie cze rzę, ob rzęd

przyj mo wa nia Ko mu nii Świę tej; CD z pie śnią pt.: „Je zu dro gi”.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– uczy, że przyj mo wa nie Je zu sa w Ko mu nii Świę tej po ma ga nam

być lep szy mi w ży ciu co dzien nym i otwie ra nam bra my nie ba;
– Uka zu je Ko mu nię Świę tą ja ko po moc w wal ce ze złem;
– po głę bia pra gnie nie czę ste go przyj mo wa nia Je zu sa w Ko mu -

nii Świę tej.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– wie, po czym ucznio wie idą cy do Emaus roz po zna li Je zu sa; 
– wy ja śnia, jak na le ży za cho wać się przyj mu jąc Ko mu nię Świę tą; 
– wy ra ża mo dli twą pra gnie nie przy ję cia Ko mu nii Świę tej;
– wy mie nia owo ce Ko mu nii Świę tej;
– opo wia da frag ment Ewan ge lii o uczniach idą cych do Emaus;
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– na zy wa uczu cia, ja kie to wa rzy szy ły uczniom zdą ża ją cym
do Emaus; 

– śpie wa pieśń pt.: „Je zu dro gi”.

Te MaT 33: co na le ży zro bIć Po Przy ję cIu ko Mu nII śwIę Tej? 
DzIęk czy nIe nIe I uwIel bIe nIe

Ce le ka te che tycz ne:
– uświa do mie nie uczniom po trze by dzięk czy nie nia i uwiel bie nia

Je zu sa Eu cha ry stycz ne go;
– kształ to wa nie i po głę bia nie po sta wy wdzięcz no ści Pa nu Je zu -

so wi za otrzy ma ne da ry.

Tre ści: 
– Pan Je zus uzdro wił dzie się ciu trę do wa tych. Tyl ko je den z nich,

Sa ma ry ta nin, oka zał wdzięcz ność za dar uzdro wie nia. Czło -
wiek po przy ję ciu Ko mu nii Świę tej po wi nien wy ra zić wdzięcz -
ność Je zu so wi za otrzy ma ny dar, uwiel bia jąc Go.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– po ga dan ka; dra ma; pra ca z tek stem bi blij nym; nie do koń czo ne

zda nia.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo Świę te; pacz ka z pre zen tem; CD z pie śnią pt.: „Pa nie,

do bry jak chleb”.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– przy po mi na o po trze bie wdzięcz no ści wo bec Bo ga i lu dzi;
– uka zu je war tość dzięk czy nie nia i uwiel bie nia Je zu sa Eu cha -

ry stycz ne go;
– kształ tu je po sta wę wdzięcz no ści Pa nu Je zu so wi za Je go da ry.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– opo wia da frag ment Ewan ge lii o dzie się ciu trę do wa tych;
– wy ja śnia, dla cze go Pan Je zus po chwa lił po sta wę Sa ma ry ta ni na;
– w mo dli twie dzię ku je Je zu so wi za dar Ko mu nii Świę tej; 
– ro zu mie ko niecz ność dzięk czy nie nia Je zu so wi za wszyst ko,

czym nas ob da rza;
– wy ra ża pra gnie nie ad o ra cji Pa na Je zu sa, któ re go przyj mie

w Ko mu nii Świę tej;
– śpie wa pieśń pt.: „Pa nie, do bry jak chleb”.

Te MaT 34: we Mszy śwIę Tej uczTu je My z Pa neM je zu seM. 
ka Te che za PoD su Mo wu ją ca

Ce le ka te che tycz ne:
– upo rząd ko wa nie, utrwa le nie i po głę bie nie wia do mo ści i umie -

jęt no ści uczniów zwią za nych z re ali za cją tre ści dzia łu „We
Mszy Świę tej ucztu je my z Pa nem Je zu sem”.
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Tre ści: 
– Pan Je zus za pra sza nas na Ucztę Eu cha ry stycz ną. Pra gnie, aby

każ dy czło wiek przyj mo wał Je go Cia ło pod po sta cią chle ba.
Do te go mo men tu trze ba się od po wied nio przy go to wać i wła -
ści wie go prze żyć.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– pra ca z tek stem wier sza; po ga dan ka; kon kurs.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– tekst wier sza: „O Prze dziw na Ho stio bia ła”; ze staw py tań

do kon kur su; plan sze z na pi sem: gru pa 1, gru pa 2, gru pa 3,
gru pa 4; bry stol z na ry so wa ną na środ ku ho stią i kie li chem;
ma łe ser dusz ko dla każ de go ucznia; CD z pie śnią pt.: „U drzwi
Two ich”; ob raz ki o te ma ty ce eu cha ry stycz nej.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– utrwa la wie dzę uczniów z za kre su omó wio ne go dzia łu;
– po głę bia po sta wę świa do me go uczest nic twa w ob rzę dach Ko -

mu nii Świę tej.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– wy ja śnia, co to jest Ko mu nia Świę ta i post eu cha ry stycz ny; 
– oma wia wa run ki, któ re trze ba speł nić, aby do brze przy go to -

wać się do przy ję cia Ko mu nii Świę tej;
– opi su je, jak na le ży za cho wać się przyj mu jąc Ko mu nię Świę tą;
– po przez mo dli twę oka zu je wdzięcz ność Pa nu Je zu so wi za dar

Eu cha ry stii;
– opo wia da pe ry ko py bi blij ne po zna ne w ra mach oma wia ne go

dzia łu; 
– for mu łu je mo dli twę dzięk czyn ną po Ko mu nii Świę tej;
– wy ja śnia, na czym po le ga god ne i owoc ne uczest nic two

w Uczcie Eu cha ry stycz nej;
– śpie wa pieśń pt.: „U drzwi Two ich”.

Te MaT 35: Do cze go Po Trze bu je My bło go sła wIeń sTwa Mszal ne go? 
bło go sła wIeń sTwo Po Ma ga być leP szy MI luDź MI

I śwIaD ka MI Pa na je zu sa

Ce le ka te che tycz ne:
– uświa do mie nie uczniom praw dy, że w cza sie każ dej Mszy św.

Pan Je zus umac nia nas swo im bło go sła wień stwem, by śmy
sta wa li się lep szy mi ludź mi i w ży ciu co dzien nym da wa li świa -
dec two o Nim; 

– kształ to wa nie po sta wy otwar to ści na Bo że bło go sła wień stwo.

VI. Przyjmujemy błogosławieństwo
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Tre ści: 
– na za koń cze nie Mszy św. Pan Je zus przez ka pła na bło go sła wi

swo im uczniom. W ten spo sób po ma ga im sta wać się lep szy -
mi ludź mi i umac nia w da wa niu o Nim świa dec twa i dzie le niu
się Ewan ge lią.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– po ga dan ka; pra ca z tek stem bi blij nym, po kaz.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; ilu stra cja przed sta wia ją ca bło go sła wień stwo na za -

koń cze nie Mszy św.; kar to no we słoń ce i pro mie nie; CD z pie -
śnią pt. „Wy je ste ście na zie mi świa tłem mym”.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– wy ja śnia uczniom, czym jest bło go sła wień stwo;
– uczy, że bło go sła wień stwo, któ re otrzy mu je my pod czas Mszy

św., po ma ga sta wać się lep szy mi ludź mi i da wać świa dec two
o Je zu sie;

– kształ tu je po sta wę otwar to ści na Bo że bło go sła wień stwo.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– zna po le ce nie, któ re otrzy ma li Apo sto ło wie od Zmar twych -

wsta łe go Pa na Je zu sa;
– od po wia da na sło wa, któ re wy po wia da ka płan na za koń cze nie

Mszy św.;
– wy ja śnia, czym jest bło go sła wień stwo i co mo że zro bić chrze -

ści ja nin, aby re ali zo wać po sła nie Je zu sa;
– uza sad nia, dla cze go na le ży mó wić in nym o Pa nu Je zu sie;
– wy ja śnia, w ja ki spo sób da wać świa dec two o Je zu sie i jak dzie -

lić się wia rą w swo im oto cze niu; 
– śpie wa pieśń pt. „Wy je ste ście na zie mi świa tłem mym”.

Te MaT 36: gDzIe Mo że My śwIaD czyć o Pa nu je zu sIe? 
z bło go sła wIeń sTweM Pa na je zu sa IDzIe My Do na szych

Do Mów, Do szko ły, na Pla ce za baw, bo Iska, Do Par ków

Ce le ka te che tycz ne:
– po głę bia nie świa do mo ści, że uczest nic two we Mszy św. zo bo -

wią zu je nas do da wa nia świa dec twa po przez kon kret ne czy ny
opar te na przy ka za niu mi ło ści w co dzien nym ży ciu;

-wy cho wa nie do od po wie dzial no ści za swo je apo stol stwo.

Tre ści: 
– za da niem chrze ści ja ni na jest da wa nie świa dec twa o Pa nu Je -

zu sie w swo im śro do wi sku. Ucznio wie po win ni to ro bić
na mia rę swo ich moż li wo ści wo bec swo jej naj bliż szej ro dzin -
ny, przy ja ciół, ko le gów.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– opo wia da nie, po ga dan ka, pra ca z tek stem bi blij nym, test luk.
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Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św., ilu stra cje z „Ze szy tu ćwi czeń”; CD z pie śnią pt.:

„To przy ka za nie”.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– uświa da mia uczniom po trze bę da wa nia świa dec twa w co -

dzien nym ży ciu;
– uczy, naj lep szym świa dec twem o Je zu sie jest po stę po wa nie

opar te na przy ka za niu mi ło ści;
– wy cho wu je do apo stol stwa w swo im sro do wi sku.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– wie, że Pan Je zus po sy ła tych, któ rzy uczest ni czą w Eu cha ry -

stii, aby by li Je go świad ka mi; 
– wy mie nia sy tu acje, w któ rych mo że da wać świa dec two o Je -

zu sie; 
– uzu peł nia tekst pod su mo wu ją cy wie dzę z ka te che zy; 
– ukła da we wła ści wej ko lej no ści sło wa tek stu bi blij ne go;
– pa mię ta, że bło go sła wień stwo mszal ne po ma ga mu świad czyć

o Pa nu Je zu sie w co dzien no ści; 
– okre śla prze sła nie tek stu bi blij ne go; 
– uza sad nia, dla cze go po wi nien być apo sto łem Pa na Je zu sa; 
– śpie wa pieśń pt. „To przy ka za nie”.

Te MaT 37: jak śwIaD czyć o Pa nu je zu sIe ko rzy sTa jąc z In Ter ne Tu, 
gIer koM Pu Te ro wych I Te le wI zjI? 
wła ścI we wy bo ry

Ce le ka te che tycz ne:
– zwró ce nie uwa gi uczniów na do bre i złe stro ny ko rzy sta nia

z kom pu te ra i te le wi zji;
– wy cho wy wa nie do wła ści we go ko rzy sta nia z nich.

Tre ści: 
– ko rzy sta nie z kom pu te ra i te le wi zji nie sie ze so bą kon kret ne

ko rzy ści, ale i za gro że nia. Bar dzo waż ne jest, aby od po wied -
nio wy bie rać wła ści we stro ny In ter ne to we, gry i pro gra my te -
le wi zyj ne.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– za gad ki; pra ca z tek stem bi blij nym; po ga dan ka; an kie ta; pre -

zen ta cja płyt kom pu te ro wych z gra mi dla dzie ci.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; świe ca; pły ty kom pu te ro we z gra mi dla dzie ci, plan -

sze z na zwa mi stron In ter ne to wych dla dzie ci, ga ze ty z pro -
gra ma mi te le wi zyj ny mi.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– oma wia zna cze nie środ ków prze ka zu dla współ cze sne go czło -

wie ka;
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– uka zu je po zy ty wy i ne ga ty wy ko rzy sta nia z te le wi zji i kom pu -
te ra;

– uczy, że me dia mo gą być na rzę dziem dzie le nia się wia rą w Je -
zu sa;

– kształ tu je po sta wę od po wie dzial ne go ko rzy sta nia z nich.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– zna do bre stro ny i za gro że nia pły ną ce z ko rzy sta nia z kom pu -

te ra i te le wi zji; 
– wy mie nia kil ka war to ścio wych pro gra mów te le wi zyj nych i gier

kom pu te ro wych;
– zwra ca się w mo dli twie do Anio ła Stró ża o po moc w mą drym

ko rzy sta niu z te le wi zji i kom pu te ra; 
– opo wia da o zna cze niu środ ków prze ka zu; 
– wy ja śnia pe ry ko pę bi blij ną z J 15,14-16a;
– wy bie ra od po wied nią dla sie bie stro nę In ter ne to wą, grę, pro -

gram te le wi zyj ny.

Te MaT 38: jak chrze ścI ja nIe wy Peł nIa ją MI sję zle co ną Przez je zu sa?
DzIa łal ność MI syj na ko ścIo ła

Ce le ka te che tycz ne:
– uświa do mie nie uczniom praw dy, że Pan Je zus po sy ła wszyst -

kich lu dzi, by dzie li li się da rem wia ry;
– roz wi ja nie wraż li wo ści na po trze by bliź nich, zwłasz cza tych

w kra jach mi syj nych.

Tre ści: 
– Ko ściół z na tu ry swo jej jest mi syj ny. Od chrztu świę te go na -

le ży my do wspól no ty Ko ścio ła, któ rą Pan Je zus po sy ła, by
dzie li ła się da rem wia ry z in ny mi. Ja ko chrze ści ja nie, wspo -
ma ga jąc mi sje du cho wo i ma te rial nie, da je my świa dec two
o Pa nu Je zu sie.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– opo wia da nie; pra ca z tek stem bi blij nym; po kaz zdjęć; po ga -

dan ka; pra ca pla stycz na wy ko na na me to dą wy kle jan ki.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– opo wia da nie o ży ciu św. Te re ski od Dzie ciąt ka Je zus; Pi smo

św.; zdję cia mi sjo na rzy; kart ki z na pi sa mi o lo sie dzie ci w kra -
jach mi syj nych; pa pie ro we ta le rze; ko lo ro we ga ze ty; opa ko -
wa nia po sło dy czach; ryż; no życz ki i klej do pra cy w pa rach.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– uczy, że Pan Je zus po sy ła wszyst kich lu dzi, by dzie li li się swo -

ją wia rą;
– uwraż li wia na po trze by bliź nich, zwłasz cza tych w kra jach mi -

syj nych.
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Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– wie, że Pan Bóg pra gnie zba wie nia wszyst kich lu dzi; 
– opi su je za da nie, któ re Apo sto ło wie otrzy ma li od Je zu sa; 
– de fi niu je po ję cie „mi sjo narz”; 
– wska zu je św. Te re skę od Dzie ciąt ka Je zus ja ko pa tron kę mi sji; 
– mo dli się w in ten cji mi sji; 
– opi su je ży cie dzie ci w kra jach mi syj nych; 
– opi su je po słu gę mi sjo na rzy; 
– uza sad nia, dla cze go św. Te re ska od Dzie ciąt ka Je zus jest pa -

tron ką mi sji oraz zna jej krót ki ży cio rys; 
– po przez po moc ma te rial ną i du cho wą włą cza się w mi syj ną

dzia łal ność Ko ścio ła; 
– śpie wa pio sen kę pt. „Wie le jest serc”.

Te MaT 39: cze go Po Trze bu je aPo sToł Pa na je zu sa? 
w łącz no ścI z je zu seM

Ce le ka te che tycz ne:
– uświa do mie nie uczniom praw dy, że od przy ję cia sa kra men tu

chrztu świę te go, ży je my w łącz no ści z Pa nem Je zu sem;
– kształ to wa nie po sta wy cią głe go umac nia nia kon tak tu z Chry -

stu sem, któ ry jest praw dzi wym krze wem win nym.

Tre ści: 
– ja ko chrze ści ja nie, je ste śmy zjed no cze ni z Chry stu sem. Po -

trze bu je my sta łe go z Nim kon tak tu. Sta ra my się ten kon takt
wciąż po głę biać.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– opo wia da nie; pra ca z tek stem bi blij nym; po ga dan ka.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; opo wia da nie o ży ciu Pau lin ki Wal czyk; plan sza z na -

pi sem „ad o ra cja”; CD z pie śnią pt. „Je steś, Pa nie win nym
krze wem”.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– za po zna je uczniów z praw dą, że chwi li przy ję cia sa kra men tu

chrztu świę te go, ży je my w łącz no ści z Pa nem Je zu sem;
– uświa da mia po trze bę cią głe go umac nia nia kon tak tu z Chry -

stu sem.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– opo wia da przy po wieść o krze wie win nym;
– ro zu mie po trze bę sta łe go kon tak tu z Pa nem Je zu sem;
– sta ra się na śla do wać Pau lin kę Wal czyk;
– wie, że bez kon tak tu z Pa nem Je zu sem za nik nie w nim ży cie Bo że; 
– wska zu je spo so by roz wi ja nia kon tak tu z Pa nem Je zu sem;
– oma wia ana lo gię krze wu win ne go w od nie sie niu do Ko ścio ła;
– śpie wa pieśń pt. „Je steś, Pa nie win nym krze wem”.
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Te MaT 40: kTo jesz cze Mo że naM bło go sła wIć? 
na sI blI scy

Ce le ka te che tycz ne:
– uświa do mie nie uczniom zna cze nia i mo cy bło go sła wieństw

udzie la nych nam przez bli skich w róż nych sy tu acjach ży cia
co dzien ne go;

– za chę ta do przyj mo wa nia i czy nie nia bło go sła wieństw.

Tre ści: 
– bło go sła wień stwo mo że my otrzy my wać w róż nych sy tu acjach

ży cia co dzien ne go. Jest ono udzie la ne w Imię Oj ca i Sy na,
i Du cha Świę te go.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– po ga dan ka; scen ka; po kaz; pra ca z tek stem bi blij nym; plą ta -

nin ka.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; plan sza z na pi sem: „Bło go sła wień stwo”; ilu stra cje

przed sta wia ją ce przy kła do we sy tu acje, w któ rych moż -
na udzie lać bło go sła wień stwa: przed wyj ściem z do mu,
przed wy ciecz ką, przed snem, przed ope ra cją, przed ślu bem,
przed na uką; CD z pio sen ką pt.: „Ży czy my, ży czy my”.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– uczy, że bło go sła wić nam mo gą na si bli scy;
– wy ja śnia zna cze nie bło go sła wieństw udzie la nych nam przez

bli skich w róż nych sy tu acjach ży cia co dzien ne go;
– wy cho wu je do czę ste go przyj mo wa nia i czy nie nia bło go sła -

wieństw.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– wy ja śnia, czym jest bło go sła wień stwo;
– wy mie nia sy tu acje, w któ rych otrzy mu je bło go sła wień stwa

od ro dzi ców, opie ku nów, dziad ków, ko le gów…;
– zna spo sób udzie la nia bło go sła wień stwa (ge sty i sło wa);
– bło go sła wi in nych;
– wy ja śnia zna cze nie bło go sła wieństw w ży ciu czło wie ka;
– śpie wa pio sen kę: pt. „Ży czy my, ży czy my”.

Te MaT 41: co jesT „ser ceM” ewan ge lII? 
bło go sła wIeń sTwa Pa na je zu sa

Ce le ka te che tycz ne:
– uka za nie bło go sła wieństw z Ka za nia na Gó rze ja ko dro gi

do nie ba;
– wy cho wa nie do ży cia w du chu 8. bło go sła wieństw.
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Tre ści: 
– Pan Je zus w Ka za niu na Gó rze na uczał lu dzi, jak ma ją żyć, by

być szczę śli wy mi. Dro ga wska za na przez Je zu sa nie za wsze
jest ła twa, ale pro wa dzi do ce lu, ja kim jest nie bo.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– po ga dan ka; pra ca z tek stem bi blij nym; po kaz.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; ma pa Pa le sty ny; ilu stra cja z Tecz ki ka te che ty z kl. 2

z kat. nr 23 (Ka za nie na Gó rze); CD z pio sen ką pt. „Gdy kie -
dyś Pan”.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– oma wia bło go sła wień stwa z Ka za nia na Gó rze;
– wy ja śnia, że ży cie bło go sła wień stwa mi pro wa dzi do nie ba;
– wy cho wu je do kie ro wa nia się w co dzien nym ży ciu bło go sła -

wień stwa mi Je zu sa.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– wska zu je na ma pie Pa le sty ny Gó rę Bło go sła wieństw; 
– po da je licz bę bło go sła wieństw, któ re wy gło sił Pan Je zus

na Gó rze;
– de fi niu je sło wo „bło go sła wio ny”; 
– do strze ga związ ki mię dzy bło go sła wień stwa mi Je zu sa i kon -

kret ny mi sy tu acja mi z ży cia; 
– wy mie nia przy naj mniej trzy bło go sła wień stwa z Ka za nia

na Gó rze; 
– śpie wa pio sen kę pt. „Gdy kie dyś Pan”.

Te MaT 42: Przyj Mu je My bło go sła wIeń sTwo. 
ka Te che za PoD su Mo wu ją ca

Ce le ka te che tycz ne:
– po wtó rze nie, po głę bie nie i utrwa le nie wia do mo ści na te mat

bło go sła wieństw. Za chę ta do ży cia ni mi i da wa nia świa dec -
twa wia ry w Je zu sa.

Tre ści: 
– w na szym ży ciu przy róż nych oka zjach przyj mu je my bło go sła -

wień stwa i bło go sła wi my in nych. Szcze gól nym bło go sła wień -
stwem jest to, któ re otrzy mu je my na za koń cze nie każ dej
Mszy św.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– po ga dan ka; pra ca z tek stem; test; tech ni ka pla stycz na.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– frag ment prze mó wie nia Ja na Paw ła II; sło wa pie śni z ostat nie -

go dzia łu; „kost ka Bło go sła wieństw”; ilu stra cja do ty czą ca ob -
rzę dów za koń cze nia Mszy św.
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Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– do ko nu je po wtó rze nia ma te ria łu na te mat bło go sła wieństw;
– za chę ca do ży cia bło go sła wień stwa mi i da wa nia świa dec twa

wi ry.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– wy ja śnia zna cze nie ge stów, po staw, po zdro wień i we zwań wy -

stę pu ją cych w ob rzę dach za koń cze nia Mszy św.; 
– opi su je zna cze nie bło go sła wieństw w na szym ży ciu; 
– sta ra się wy peł niać bło go sła wień stwa Pa na Je zu sa.
– re cy tu je przy naj mniej trzy z Ośmiu bło go sła wieństw; 
– śpie wa po zna ne w tym dzia le pie śni i pio sen ki.

Te MaT 43: co To jesT De ka log? 
bo że Przy ka za nIa – Dro go wska zy Do nIe ba

Ce le ka te che tycz ne:
– za po zna nie uczniów z De ka lo giem;
– uwraż li wia nie na po trze bę wy peł nia nia przy ka zań.

Tre ści: 
– Bóg ogło sił lu dziom De ka log na gó rze Sy naj. Przy ka za nia Bo -

że, to ob ja wio na wo la Bo ża, któ rą lu dzie po win ni wy peł niać.
Przy ka za nia to ży cio we dro go wska zy, któ re pro wa dzą nas
do nie ba.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– za ba wa ru cho wa; po ga dan ka; pra ca z tek stem bi blij nym; po -

kaz ilu stra cji.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; kil ka zna ków dro go wych, np.: „na kaz skrę tu w le -

wo”, „na kaz skrę tu w pra wo”, „stop”, „zie lo ne świa tło”; ilu -
stra cja przed sta wia ją ca Moj że sza z De ka lo giem na gó rze
Sy naj; ilu stra cja przed sta wia ją ca De ka log na pi sa ny na dwóch
ka mien nych ta bli cach.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– uczy, że De ka log to ob ja wio na wo la Bo ża, któ rą lu dzie po win -

ni wy peł niać;
– uka zu je Przy ka za nia ja ko ży cio we dro go wska zy, któ re nas

do nie ba;
– za chę ca do wy peł nia nia Przy ka zań Bo żych.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– wy ja śnia zna cze nie sło wa „De ka log”;

VII. wypełniamy przykazania



360

– wska zu je kie dy i gdzie zo sta ło ogło szo ne dzie sięć przy ka zań
Bo żych; 

– okre śla przy ka za nia ja ko dro go wska zy do nie ba;
– do ko nu je po dzia łu przy ka zań na dwie gru py; 
– uza sad nia po trze bę prze strze ga nia przy ka zań.

Te MaT 44: o czyM Mó wI PIerw sze Przy ka za nIe bo że? 
nIe bę DzIesz MIał bo gów cu Dzych PrzeDe Mną.

Ce le ka te che tycz ne:
– za po zna nie z tre ścią pierw sze go przy ka za nia Bo że go;
– kształ to wa nie po sta wy wia ry i za ufa nia Pa nu Bo gu.

Tre ści: 
– pierw sze przy ka za nie Bo że wzy wa czło wie ka do wia ry w Bo -

ga, do po kła da nia w Nim na dziei, do mi ło wa nia Go po -
nad wszyst ko i wy peł nia nia Je go wo li.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– opo wia da nie; po ga dan ka; pra ca z tek stem bi blij nym.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; opo wia da nie B. Fer re ro; na pis „Nie bę dziesz miał

bo gów cu dzych przede Mną”; róż ne książ ki; pu deł ko; ma gne -
to fon; pły ta CD z mu zy ką re flek syj ną; tekst wier sza.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– uczy, że pierw sze przy ka za nie Bo że wzy wa czło wie ka do wia -

ry w Bo ga i do mi ło wa nia Go po nad wszyst ko oraz wy peł nia -
nia Je go wo li;

– kształ tu je po sta wę wia ry i za ufa nia Pa nu Bo gu.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– re cy tu je pierw sze przy ka za nie Bo że;
– opo wia da, dla cze go na le ży ko chać Bo ga i od da wać Mu cześć;
– wy ja śnia, w ja ki spo sób mo że oka zy wać Bo gu swo ją wia rę; 
– po da je przy kła dy sy tu acji, w ja kich coś lub ktoś mo że stać się

waż niej szy od Pa na Bo ga;
– uza sad nia, że Pan Bóg jest naj waż niej szy; 
– wy ja śnia, co zna czy wie rzyć i ufać Bo gu.

Te MaT 45: o czyM Mó wI Dru gIe Przy ka za nIe bo że? 
nIe bę DzIesz brał IMIe nIa Pa na bo ga swe go naDa reM no

Ce le ka te che tycz ne:
– za po zna nie uczniów z tre ścią dru gie go przy ka za nia;
– kształ to wa nie po sta wy czci i sza cun ku wo bec imie nia Pa -

na Bo ga;
– przy po mnie nie o uży wa niu po zdro wień chrze ści jań skich.
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Tre ści: 
– dru gie przy ka za nie wzy wa nas do sza no wa nia imie nia Pa -

na Bo ga. Wska zu je na ko niecz ność sza no wa nia miejsc po świę -
co nych Bo gu i rze czy świę tych oraz uży wa nia po zdro wień
chrze ści jań skich.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– opo wia da nie; po ga dan ka; pra ca z tek stem bi blij nym; roz sy -

pan ka wy ra zo wa; po kaz.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; tekst opo wia da nia; ilu stra cja z kla sy I przed sta wia -

ją ca dzie ci i do ro słych uży wa ją cych w róż nych oko licz no ściach
po zdro wień chrze ści jań skich; ró ża niec, mo dli tew nik, me da -
lik; CD z pio sen ką pt.: „Imię Pa na jest twier dzą”; ilu stra cje
przed sta wia ją ce: ko ściół, cmen tarz.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– za po zna je uczniów z tre ścią dru gie go przy ka za nia;
– uczy czci i sza cun ku wo bec imie nia Pa na Bo ga;
– wy cho wu je do sza no wa nia miejsc po świę co nych Bo gu i rze czy

świę tych oraz uży wa nia po zdro wień chrze ści jań skich

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– re cy tu je dru gie przy ka za nie;
– z sza cun kiem wy ma wia imię Pa na Bo ga; 
– wy mie nia miej sca świę te i imio na świę te; 
– po słu gu je się po zdro wie nia mi chrze ści jań ski mi;
– uza sad nia, dla cze go na le ży się sza cu nek rze czom i miej scom

po świę co nym;
– wy ra ża sza cu nek wo bec imion świę tych;
– za cho wu je wła ści wą po sta wę w miej scach świę tych;
– śpie wa pio sen kę pt.: „Imię Pa na jest twier dzą”.

Te MaT 46: o czyM Mó wI Trze cIe Przy ka za nIe bo że? 
Pa MIę Taj, abyś DzIeń śwIę Ty śwIę cIł.

Ce le ka te che tycz ne:
– za po zna nie uczniów z tre ścią trze cie go przy ka za nia Bo że go;
– wy cho wa nie do świę to wa nia dnia Pań skie go.

Tre ści: 
– w trze cim przy ka za niu Pan Bóg przy po mi na czło wie ko wi, że

nie dzie la i in ne świę ta na ka za ne to dni, w któ rych ma my spo -
ty kać się z Pa nem Je zu sem i z Bo giem Oj cem na Mszy św. Nie -
dzie lę po win ni śmy spę dzać z Pa nem Je zu sem i ro dzi ną oraz
prze zna czyć ją na od po czy nek.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– la bi rynt; po ga dan ka; po kaz.
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Środ ki dy dak tycz ne: 
– plan sza z na pi sem: „Pa mię taj, abyś dzień świę ty świę cił”; kar -

to ni ki z na pi sa mi: pra nie, za ku py, sprzą ta nie, pra so wa nie,
udział we Mszy św., mo dli twa, od po czy nek, spo tka nie w gro -
nie naj bliż szych; CD z pio sen ką pt.: „Oto jest dzień”.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– wy ja śnia prze sła nie trze cie go przy ka za nia Bo że go;
– uczy, że nie dzie la i in ne świę ta na ka za ne to dni, w któ rych

ma my spo ty kać się z Pa nem Je zu sem na Mszy św.; 
– wy cho wu je do sza no wa nia miejsc po świę co nych Bo gu i rze czy

świę tych oraz uży wa nia po zdro wień chrze ści jań skich

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– wska zu je róż ni cę po mię dzy nie dzie lą, a po zo sta ły mi dnia mi

ty go dnia; 
– re cy tu je trze cie przy ka za nie;
– uza sad nia, dla cze go nie dzie la jest naj waż niej szym dniem dla

chrze ści jan;
– oma wia spo so by świę to wa nia Dnia Pań skie go i świąt na ka za -

nych; 
– wy mie nia świę ta na ka za ne; 
– wy mie nia sy tu acje, gdy czło wiek wy peł nia trze cie przy ka za nie

Bo że;
– po tra fi do brze za pla no wać so bie nie dzie lę tak, aby od dać cześć

Pa nu Bo gu;
– śpie wa pio sen kę pt.: „Oto jest dzień”.

Te MaT 47: o czyM Mó wI czwar Te Przy ka za nIe bo że? 
czcIj oj ca swe go I MaT kę swo ją

Ce le ka te che tycz ne:
– za po zna nie uczniów z tre ścią czwar te go przy ka za nia Bo że go;
– kształ to wa nie po sta wy sza cun ku i wdzięcz no ści wo bec ro dzi -

ców.

Tre ści: 
– w czwar tym przy ka za niu Pan Bóg na ka zu je nam ko chać i czcić

ro dzi ców. Przy po mi na tak że, że po win ni śmy sza no wać i oka -
zy wać wdzięcz ność swo im opie ku nom, na uczy cie lom i lu -
dziom star szym.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– sło necz ko; po ga dan ka; pra ca z tek stem bi blij nym; po kaz.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; ma łe kar tecz ki sa mo przy lep ne; ilu stra cje przed sta -

wia ją ce: ro dzi nę i Świę tą Ro dzi nę; tek sty nie do koń czo nych
krót kich hi sto ry jek opi su ją cych za cho wa nie dzie ci w sto sun -
ku do do ro słych; CD z mu zy ką re flek syj ną.
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Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– oma wia ko niecz ność sza cun ku wo bec ro dzi ców w kon tek ście

czwar te go przy ka za nia Bo że go;
– wy ja śnia, że po win ni śmy sza no wać i oka zy wać wdzięcz ność

swo im opie ku nom, na uczy cie lom i lu dziom star szym; 
– wy cho wu je do sza cun ku i wdzięcz no ści wo bec ro dzi ców.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– re cy tu je czwar te przy ka za nie Bo że;
– wy mie nia nie któ re obo wiąz ki dziec ka wo bec ro dzi ców;
– uza sad nia, dla cze go dziec ko po win no ko chać ro dzi ców, sza no -

wać na uczy cie li;
– po da je przy kła dy, w ja ki spo sób moż na oka zać mi łość i po słu -

szeń stwo ro dzi com oraz sza cu nek na uczy cie lom i lu dziom
star szym;

– do strze ga zwią zek mię dzy tre ścią czwar te go przy ka za nia
i swo ją re la cją z ro dzi ca mi, opie ku na mi i na uczy cie la mi; 

– oka zu je mi łość i wy ra ża wdzięcz ność ro dzi com, a sza cu nek
na uczy cie lom i star szym lu dziom;

– śpie wa pio sen kę pt.: „Gdy Pan Je zus był ma lut ki”.

Te MaT 48: o czyM Mó wI PIą Te Przy ka za nIe bo że? 
nIe za bI jaj

Ce le ka te che tycz ne:
– za po zna nie uczniów z tre ścią i zna cze niem pią te go przy ka za -

nia Bo że go;
– kształ to wa nie po sta wy sza cun ku i dba ło ści o ży cie i zdro wie.

Tre ści: 
– każ de ży cie jest da rem Bo ga. Ży cie i zdro wie po win ni śmy ce -

nić, sza no wać i trosz czyć się o nie.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– po ga dan ka; pra ca z ilu stra cja mi; pra ca z tek stem bi blij nym.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; plan sza z pią tym przy ka za niem; ilu stra cje i na pi sy

z na zwa mi róż nych rze czy, któ re dał nam Bóg i wy my ślił czło -
wiek; CD z pio sen ką pt.: „Czy wy wie cie, że je ste ście świą ty -
nią”.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– oma wia treść i zna cze nie pią te go przy ka za nia Bo że go;
– uczy sza cun ku i dba ło ści o ży cie i zdro wie.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– re cy tu je pią te przy ka za nie;
– wie, że ży cie jest da rem, któ ry otrzy ma li śmy od Pa na Bo ga;
– uza sad nia, dla cze go po wi nien trosz czyć się o ży cie i zdro wie

swo je i bliź nich;
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– do strze ga war tość ludz kie go ży cia;
– trosz czy się o zdro wie wła sne i in nych;
– śpie wa pio sen kę pt.: „Czy wy wie cie, że je ste ście świą ty nią”.

Te MaT 49: o czyM Mó wIą ko lej ne Przy ka za nIa bo że? 
nIe cu Dzo łóż. nIe Po żą Daj żo ny blIź nIe go swe go

Ce le ka te che tycz ne:
– za po zna nie uczniów z tre ścią i zna cze niem szó ste go i dzie -

wią te go przy ka za nia Bo że go;
– kształ to wa nie po sta wy od po wie dzial no ści za swo je re la cje z in -

ny mi ludź mi.

Tre ści: 
– w szó stym przy ka za niu Pan Bóg na ka zu je skrom ność i wsty dli -

wość w my ślach, sło wach i uczyn kach. W dzie wią tym przy ka -
za niu Pan Bóg na ka zu je mieć czy ste pra gnie nia wo bec lu dzi.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– opo wia da nie; po ga dan ka; pra ca z tek stem bi blij nym.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; tekst opo wia da nia; na pi sy: „Nie cu dzo łóż”, „Nie po -

żą daj żo ny bliź nie go swe go”, CD z pio sen ką pt. „Ta to”.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– wy ja śnia, że w szó stym przy ka za niu Bóg na ka zu je skrom ność

i wsty dli wość w my ślach, sło wach i uczyn kach, a w dzie wią -
tym Bóg na ka zu je mieć czy ste pra gnie nia wo bec lu dzi;

– kształ to wa nie po sta wy od po wie dzial no ści za swo je re la cje z in -
ny mi ludź mi.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– re cy tu je szó ste i dzie wią te przy ka za nie; 
– de fi niu je po ję cia: cu dzo ło żyć i po żą dać;
– ro zu mie, co zna czy trosz czyć się o za cho wa nie czy sto ści my -

śli, słów i czy nów;
– wie, że „brud ne” ser ce nie jest zdol ne do praw dzi wej mi ło ści; 
– wy ja śnia, że ce lem VI i IX przy ka za nia jest obro na mał żeń -

stwa i ro dzi ny; 
– śpie wa pio sen kę pt. „Ta to”.

Te MaT 50: o czyM Mó wI sIóD Me I DzIe sIą Te Przy ka za nIe bo że?
nIe kraD nIj. nIe Po żą Daj żaD nej rze czy blIź nIe go swe go

Ce le ka te che tycz ne:
– za po zna nie uczniów z tre ścią i zna cze niem siód me go i dzie sią -

te go przy ka za nia;
– kształ to wa nie po sta wy sza cun ku dla wła sno ści wspól nej, cu -

dzej i swo jej oraz umie jęt no ści pa no wa nia nad wła sny mi za -
chcian ka mi.
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Tre ści: 
– Pan Bóg na ka zu je nam sza no wać rze czy wła sne, cu dze oraz

pra cę swo ją i in nych lu dzi. On pra gnie, aby lu dzie po stę po wa li
uczci wie i pa no wa li nad wła sny mi nad mier ny mi pra gnie nia -
mi, nie za zdro ści li in nym.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– po ga dan ka; pra ca z tek stem bi blij nym, opo wia da nie.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; plan sze z na pi sa mi: „Nie krad nij”, „Ani żad nej rze -

czy, któ ra je go jest”, „wła sność wspól na”, „wła sność cu dza”,
„wła sność oso bi sta”; tekst opo wia da nia; świe ca; CD z pio sen -
ką pt.: „Dziec kiem Bo żym je stem ja”.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– za po zna nie uczniów z tre ścią i zna cze niem siód me go i dzie sią -

te go przy ka za nia;
– uświa da mia ko niecz ność sza cun ku dla wła sno ści wspól nej, cu -

dzej i swo jej;
– kształ tu je umie jęt ność pa no wa nia nad wła sny mi za chcian ka mi.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– re cy tu je siód me i dzie sią te przy ka za nie Bo że;
– wska zu je zwią zek mię dzy siód mym a dzie sią tym przy ka za niem

a co dzien nym ży ciem;
– od róż nia, sza nu je i dba o wła sność wspól ną, cu dzą i swo ją; 
– oka zu je ra dość z te go, co ma oraz z czy je goś szczę ścia;
– śpie wa pio sen kę pt.: „Dziec kiem Bo żym je stem ja”.

Te MaT 51: o czyM Mó wI ósMe Przy ka za nIe bo że? 
nIe Mów fał szy we go śwIa Dec Twa Prze cIw blIź nIe Mu swe Mu

Ce le ka te che tycz ne:
– za po zna nie uczniów z tre ścią i zna cze niem ósme go przy ka za nia:

„Nie mów fał szy we go świa dec twa prze ciw bliź nie mu swe mu”;
– kształ to wa nie po sta wy praw do mów no ści.

Tre ści: 
– w ósmym przy ka za niu Pan Bóg na ka zu je mó wić praw dę i dbać

o do brą opi nię każ de go czło wie ka.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– pra ca z tek stem bi blij nym; pra ca z tek stem baj ki, opo wia da nie.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; frag ment baj ki „Pi no kio”; pa cyn ka Pi no kia; plan sza

z na pi sem: „Nie mów fał szy we go świa dec twa…”; kart ki z opo -
wia da nia mi na te mat kłam stwa; CD z pio sen ką pt.: „Pa nie,
prze bacz nam”.
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Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– wy ja śnia, że w ósmym przy ka za niu Pan Bóg na ka zu je mó wić

praw dę i dbać o do brą opi nię każ de go czło wie ka;
– uświa da mia, jak waż ne jest ży cie w praw dzie;
– kształ tu je po sta wę praw do mów no ści.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– re cy tu je ósme przy ka za nie;
– de fi niu je po ję cia: praw da, kłam stwo;
– po sta na wia mó wić praw dę i chce żyć zgod nie z przy ka za nia mi;
– wy ja śnia, co to zna czy żyć w praw dzie;
– śpie wa pio sen kę pt.: „Pa nie, prze bacz nam”.

Te MaT 52: Do cze go wzy wa nas Przy ka za nIe MI ło ścI? 
MI łość bo ga I blIź nIe go

Ce le ka te che tycz ne:
– przy po mnie nie tre ści i po głę bie nie zna cze nia dwóch przy ka -

zań mi ło ści;
– wy cho wy wa nie do ży cia opar te go na przy ka za niach mi ło ści

Bo ga i bliź nie go.

Tre ści: 
– Je zus, od po wia da jąc na py ta nie uczo ne go w Pi śmie, któ re jest

pierw sze z przy ka zań, wy mie nił dwa przy ka za nia mi ło ści. Do -
dał na ko niec: „Na tych dwóch przy ka za niach opie ra się ca łe
Pra wo i Pro ro cy.” (Mt 22, 40) W tych przy ka za niach za war ty
jest De ka log. Je zus pra gnie, aby dzie ci Bo że kie ro wa ły się
w ży ciu przy ka za nia mi mi ło ści Bo ga i bliź nie go.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– zga dy wan ka; opo wia da nie; pra ca z tek stem; re cy ta cja z ge sta mi;

po ga dan ka; przy po rząd ko wa nie; ćwi cze nia przed me dy ta cyj ne.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; świe ca; ta bli ca; kar tecz ki z cy fra mi rzym ski mi

od I do X; kar ty z na pi sa mi: „Pa na Bo ga twe go z ca łe go ser ca
swe go, z ca łej du szy swo jej i ze wszyst kich sił swo ich” oraz
„a bliź nie go swe go jak sie bie sa me go”; CD z pio sen ką pt.: „Je -
śli Pa na Bo ga ko chać chcę”.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– przy po mi na i po głę bie nie treść dwóch przy ka zań mi ło ści;
– wy ja śnia, że w tych przy ka za niach za war ty jest De ka log.;
– wy cho wu je do ży cia opar te go na przy ka za niach mi ło ści Bo ga

i bliź nie go.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– re cy tu je dwa przy ka za nia mi ło ści;
– wie, że są to naj waż niej sze przy ka za nia; 
– wy ja śnia, że De ka log za wie ra się w dwóch przy ka za niach mi ło ści;
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– opi su je, na czym po le ga po sta wa mi ło ści;
– przy po rząd ko wu je przy ka za nia Bo że do pierw sze go i dru gie -

go przy ka za nia mi ło ści;
– wska zu je przy kła dy re ali za cji przy ka za nia mi ło ści Bo ga i bliź -

nie go;
– wy ja śnia, dla cze go war to iść dro gą wska za ną przez Je zu sa

w naj więk szym z przy ka zań;
– śpie wa pio sen kę pt.: „Je śli Pa na Bo ga ko chać chcę”.

Te MaT 53: ja kI MI za sa Da MI kIe ru je sIę wsPól no Ta ko ścIo ła?
Przy ka za nIa ko ścIel ne

Ce le ka te che tycz ne:
– za po zna nie uczniów z tre ścią pię ciu przy ka zań ko ściel nych;
– kształ to wa nie po sta wy po słu szeń stwa Ko ścio ło wi i wzbu dza -

nie pra gnie nia do wy peł nia nia przy ka zań ko ściel nych.

Tre ści: 
– przy ka za nia ko ściel ne ma ją po móc lu dziom świę to wać dni

świę te, ro zu mieć wy rze cze nia i po sty oraz ob cho dzić wła ści -
wie róż ne okre sy li tur gicz ne w cią gu ro ku. Przy ka za nia ko -
ściel ne przyj mu je Epi sko pat da ne go kra ju dla swo ich
wier nych, a za twier dza pa pież.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– pra ca z tek stem; „głu chy te le fon”; po ga dan ka; sko ja rze nia; mi -

ni wy kład z pre zen ta cją mul ti me dial ną; nada nie ty tu łu.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– CD z pio sen ką pt.: „Zia ren ko do zia ren ka”; pre zen ta cja mul ti -

me dial na; plan sza z tek stem pię ciu przy ka zań ko ściel nych; ilu -
stra cje do pra cy w gru pach.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– za po zna je uczniów z tre ścią przy ka zań ko ściel nych;
– wy cho wu je do po słu szeń stwa Ko ścio ło wi;
– bu dzi pra gnie nie wy peł nia nia pię ciu przy ka zań ko ściel nych.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– wie, że od chrztu na le ży do wspól no ty Ko ścio ła, w któ rej obo -

wią zu je pięć przy ka zań ko ściel nych;
– okre śla cel przy ka zań ko ściel nych;
– na pod sta wie tek stu przy ka zań wy ja śnia ich zna cze nie;
– zna przy ka za nia ko ściel ne;
– wy ja śnia sens po szcze gól nych przy ka zań ko ściel nych;
– od no si wy bra ne przy ka za nia do kon kret nych sy tu acji w ży ciu;
– śpie wa pio sen kę pt.: „Zia ren ko do zia ren ka”.
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Te MaT 54: wy Peł nIa My Przy ka za nIa. 
ka Te che za PoD su Mo wu ją ca

Ce le ka te che tycz ne:
– utrwa le nie i pod su mo wa nie wia do mo ści zwią za nych z przy ka -

za nia mi Bo ży mi i ko ściel ny mi; 
– wy cho wy wa nie do ży cia opar te go na przy ka za niach.

Tre ści: 
– przy ka za nia to za sa dy, jak żyć do brze tu na zie mi i do stać się

do nie ba. De ka log re gu lu je na sze re la cje z Bo giem i in ny mi
ludź mi. W dwóch przy ka za niach mi ło ści za war te są przy ka za -
nia Bo że. Je zus pra gnie, aby dzie ci Bo że kie ro wa ły się w ży -
ciu przy ka za nia mi mi ło ści Bo ga i bliź nie go. W Ko ście le
ka to lic kim obo wią zu ją też przy ka za nia ko ściel ne.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– po ga dan ka; przy po rząd ko wa nie; test.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; CD z pio sen ka mi z po wta rza ne go dzia łu; tekst

z frag men tem J 13, 34-35 dla każ de go ucznia.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– pod su mo wu je i utrwa la wia do mo ści zwią za ne z przy ka za nia -

mi Bo ży mi i ko ściel ny mi;
– kształ tu je po sta wę ży cia opar te go na przy ka za niach.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– re cy tu je De ka log, dwa przy ka za nia mi ło ści, pięć przy ka zań ko -

ściel nych;
– wie, że dzie sięć przy ka zań Bo żych za wie ra się w przy ka za niach

mi ło ści Bo ga i bliź nie go;
– wy ja śnia po szcze gól ne przy ka za nia;
– wska zu je przy kła dy prze kra cza nia po szcze gól nych przy ka zań;
– uza sad nia, dla cze go chrze ści ja nin po wi nien wy peł niać przy ka -

za nia;
– śpie wa po zna ne pio sen ki.

Te MaT 55: w ja kI sPo sób wró cIć Do bo ga, gDy zgrze szy My? 
sa kra MenT Po ku Ty I Po jeD na nIa

Ce le ka te che tycz ne:
– za po zna nie uczniów z ro dza ja mi grze chów i z sa kra men tem

po ku ty i po jed na nia, w któ rym Bóg te grze chy prze ba cza; 

VIII. Przyjmujemy dar miłosierdzia 
w sakramencie pokuty i pojednania
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– kształ to wa nie po sta wy pra cy nad so bą. Bu dze nie pra gnie nia
po jed na nia z Bo giem i ludź mi.

Tre ści: 
– Pan Je zus po przez przy po wieść o sy nu mar no traw nym uka -

zu je nam praw dę o czło wie ku, któ ry przez grzech od cho dzi
od Bo ga i po wra ca do Nie go. W sa kra men cie po ku ty i po jed -
na nia Bóg prze ba cza czło wie ko wi wszyst kie grze chy.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– opo wia da nie; po ga dan ka; pra ca z tek stem bi blij nym; po kaz;

plą ta nin ka.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– tekst opo wia da nia; Pi smo św.; ilu stra cje przed sta wia ją ce ko lej -

ne eta py ży cia sy na mar no traw ne go, CD z pio sen ką pt.: „Mo -
że da le ko je steś od Nie go”.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– za po zna nie uczniów z ro dza ja mi grze chów;
– wy ja śnia, czym jest sa kra ment po ku ty i po jed na nia, w któ rym

Bóg prze ba cza grze chy;
– za chę ca do po dej mo wa nia pra cy nad so bą i po jed na nia z Bo -

giem i ludź mi.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– wy mie nia naj waż niej sze wy da rze nia z ży cia sy na mar no traw -

ne go;
– wy ja śnia po ję cie „sa kra ment po ku ty i po jed na nia”;
– wie, że przez grzech zry wa przy jaźń z Pa nem Bo giem, czy li

tra ci ła skę uświę ca ją cą;
– wy mie nia przy ka za nia, któ re prze kro czył Jaś z opo wia da nia;
– po rząd ku je ilu stro wa ną hi sto rię sy na mar no traw ne go;
– roz róż nia grzech pier wo rod ny, grzech cięż ki, grzech lek ki; 
– do strze ga ana lo gię mię dzy po sta wą sy na mar no traw ne go

a swo im za cho wa niem;
– śpie wa pio sen kę pt.: „Mo że da le ko je steś od Nie go”.

Te MaT 56: ja kI jesT PIerw szy wa ru nek sa kra Men Tu

Po ku Ty I Po jeD na nIa? 
ra chu nek su MIe nIa

Ce le ka te che tycz ne:
– za po zna nie uczniów z ra chun kiem su mie nia ja ko wa run kiem

sa kra men tu po ku ty;
– kształ to wa nie umie jęt no ści ro bie nia ra chun ku su mie nia.

Tre ści: 
– ra chu nek su mie nia jest pierw szym wa run kiem ko niecz nym

do wła ści we go prze ży wa nia sa kra men tu po ku ty i po jed na nia.
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Przed zro bie niem ra chun ku su mie nia na le ży się po mo dlić
i wła ści wie go prze żyć.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– opo wia da nie; pra ca z tek stem bi blij nym, po kaz.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– tekst opo wia da nia; Pi smo św.; ksią żecz ka do na bo żeń stwa; ilu -

stra cje przed sta wia ją ce: sy na mar no traw ne go, Je zu sa Mi ło -
sier ne go; plan sza z mo dli twą przed ra chun kiem su mie nia.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– uczy, że pierw szym wa run kiem sa kra men tu po ku ty i po jed na -

nia jest ra chu nek su mie nia;
– wy ja śnia, jak na le ży zro bić ra chu nek su mie nia;
– uświa da mia ko niecz ność ra chun ku su mie nia dla do bre go prze -

ży cia sa kra men tu po ku ty i po jed na nia.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– de fi niu je ra chu nek su mie nia ja ko uważ ne przy po mnie nie so -

bie swo je go po stę po wa nia, w szcze gól no ści grze chów po peł -
nio nych w cza sie, z któ re go ma się spo wia dać;

– okre śla, kie dy ro bi się ra chu nek su mie nia;
– ro bi ra chu nek su mie nia;
– oma wia spo so by zro bie nia ra chun ku su mie nia;
– mo dli się o po moc w przy po mnie niu i roz po zna niu swo ich

grze chów.

Te MaT 57: ja kI jesT Dru gI wa ru nek sa kra Men Tu Po ku Ty I Po jeD na nIa? 
żal za grze chy

Ce le ka te che tycz ne:
– za po zna nie z praw dą, że kon se kwen cją wła ści wie prze pro wa -

dzo ne go ra chun ku su mie nia jest szcze ry żal za grze chy; 
– kształ to wa nie po sta wy ża lu i go to wo ści prze pro sze nia za po -

peł nio ne zło.

Tre ści: 
– żal za grze chy jest istot nym ele men tem sa kra men tu po ku ty

i po jed na nia. Ist nie ją dwa ro dza je ża lu: do sko na ły i nie do sko -
na ły. Św. Piotr jest przy kła dem oso by ża łu ją cej za grze chy
z mi ło ści do Pa na Je zu sa, któ re go ob ra ził.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– bu rza mó zgów; po ga dan ka; opo wia da nie; pra ca z tek stem bi -

blij nym, me dy ta cja.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; ksią żecz ka do na bo żeń stwa; ilu stra cje przed sta wia -

ją ce: spo tka nie Pio tra z Pa nem Je zu sem na dzie dziń cu, Piotr
pła czą cy z po wo du swo je go za cho wa nia wo bec Pa na Je zu sa.
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Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– prze ka zu je praw dę o ża lu za grze chy, ja ko ko lej nym wa run ku

sa kra men tu po ku ty i po jed na nia;
– kształ tu je po sta wę ża lu i go to wo ści prze pro sze nia za po peł -

nio ne zło.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– de fi niu je żal za grze chy ja ko smu tek czło wie ka, któ ry ob ra ził

Pa na Bo ga, pra gnie Go prze pro sić i ko chać z ca łe go ser ca;
– wy mie nia ro dza je ża lu za grze chy;
– wska zu je, w ja ki spo sób mo że wzbu dzić żal za grze chy;
– wzbu dza w so bie szcze ry akt ża lu i prze pra sza Pa na Bo ga

za po peł nio ne zło;
– wy ja śnia, dla cze go na le ży ża ło wać za grze chy;
– opo wia da frag ment Ewan ge lii o za par ciu się św. Pio tra;
– od róż nia żal do sko na ły od nie do sko na łe go.

Te MaT 58: ja kI jesT Trze cI wa ru nek sa kra Men Tu Po ku Ty I Po jeD na nIa?
Moc ne Po sTa no wIe nIe Po Pra wy

Ce le ka te che tycz ne:
– za po zna nie z praw dą, że je że li czło wiek szcze rze ża łu je za po -

peł nio ne grze chy, to chce zmie nić swo je po stę po wa nie; 
– wy cho wa nie do po dej mo wa nia moc ne go po sta na wia nia po -

pra wy z kon kret nych złych za cho wań.

Tre ści: 
– po sta wa Je zu sa wo bec grzesz nej ko bie ty z Ewan ge lii po ka zu -

je, że wy ma ga On od czło wie ka po pra wy ży cia. Ta po pra wa
wią że się z sa kra men tem po ku ty i po jed na nia i jest na tu ral -
nym na stęp stwem szcze re go ża lu za grze chy.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– pra ca z wier szem; po ga dan ka; po kaz; pra ca z tek stem bi blij -

nym; opo wia da nie.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– tekst wier sza pt.: „Obie can ki ca can ki” dla kil ku grup; Pi smo

św.; ilu stra cja przed sta wia ją ca Pa na Je zu sa i po ku tu ją cą ko bie -
tę; tekst opo wia da nia; CD z pio sen ką z re per tu aru Ar ki No ego
pt.: „Chcia łem do brze”.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– za po zna je uczniów z moc nym po sta no wie niem po pra wy, ja ko

ko lej nym wa run kiem sa kra men tu po ku ty i po jed na nia;
– bu dzi pra gnie nie po pra wy i prze mia ny ży cia.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– de fi niu je moc ne po sta no wie nie po pra wy ja ko szcze rą i moc ną

wo lę, aby nie grze szyć już wię cej i po pra wić swe ży cie;
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– wy ja śnia, jak ma czy nić po sta no wie nie po pra wy, aby by ło ono
sku tecz ne;

– wy ra ża szcze rą wo lę po pra wy z po peł nio nych grze chów;
– opo wia da o spo tka niu grzesz nej ko bie ty z Pa nem Je zu sem;
– po da je przy kła dy po pra wy oraz spo so by na wy trwa nie w po -

sta no wie niu po pra wy;
– śpie wa pio sen kę pt.: „Chcia łem do brze”.

Te MaT 59: ja kI jesT czwar Ty wa ru nek sa kra Men Tu Po ku Ty I Po jeD na nIa?
sPo wIeDź szcze ra

Ce le ka te che tycz ne:
– za po zna nie z praw dą, że szcze re wy zna nie grze chów Pa nu Je -

zu so wi przed ka pła nem jest ko niecz ne do do bre go prze ży cia
sa kra men tu po ku ty i po jed na nia; 

– przy po mnie nie for mu ły spo wie dzi; 
– kształ to wa nie po sta wy od waż ne go i szcze re go po wie rze nia się

Pa nu Je zu so wi w sa kra men cie po ku ty i po jed na nia.

Tre ści: 
– czwar tym wa run kiem sa kra men tu po ku ty i po jed na nia jest

spo wiedź szcze ra. Szcze rość jest ko niecz na do uzy ska nia prze -
ba cze nia za grze chy.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– opo wia da nie; pra ca z tek stem bi blij nym; dra ma; po ga dan ka..

Środ ki dy dak tycz ne: 
– tekst opo wia da nia; Pi smo św.; re kwi zy ty do dra my: ple cak, ka -

mie nie (lub in ne cięż kie przed mio ty); wę giel do szki co wa nia;
sub stan cja zmy wa ją ca i ka wa łek wa ty; ilu stra cja z wy pi sa ną
for mu łą spo wie dzi; CD z pio sen ką pt.: „Już te raz we mnie
kwit ną Twe ogro dy”; ilu stra cja przed sta wia ją ca kon fe sjo nał
z za sia da ją cym w nim ka pła nem.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– uczy, że szcze re wy zna nie grze chów Pa nu Je zu so wi przed ka -

pła nem jest ko niecz ne do do bre go prze ży cia sa kra men tu po -
ku ty i po jed na nia;

– przy po mi na i po głę bia zna jo mość for mu ły spo wie dzi;
– wy cho wu je do szcze re go wy zna wa nia grze chów w sa kra men -

cie po ku ty i po jed na nia.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– de fi niu je po ję cia: szcze ry, spo wiedź świę ta, roz grze sze nie;
– wska zu je, że miej scem spo wie dzi jest kon fe sjo nał;
– wie, ko mu wy zna je swo je grze chy;
– wie, że ka pła na obo wią zu je ta jem ni ca spo wie dzi;
– re cy tu je for mu łę spo wie dzi;
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– wy ja śnia, dla cze go na sze grze chy po win ni śmy wy zna wać wo -
bec ka pła na;

– wy ja śnia sło wa z 1 J 1,9: „Je że li wy zna je my na sze grze chy,
[Bóg] ja ko wier ny i spra wie dli wy od pu ści je nam i oczy ści nas
z wszel kiej nie pra wo ści”;

– mo dli się o do brą spo wiedź dla sie bie, swo ich ko le gów i ko le -
ża nek;

– śpie wa pio sen kę pt.: „Już te raz we mnie kwit ną Twe ogro dy”.

Te MaT 60: ja kI jesT PIą Ty wa ru nek sa kra Men Tu Po ku Ty I Po jeD na nIa?
za Dość uczy nIe nIe Pa nu bo gu I blIź nIe Mu.

Ce le ka te che tycz ne:
– za po zna nie z pią tym wa run kiem sa kra men tu po ku ty i po jed -

na nia;
– kształ to wa nie umie jęt no ści szcze re go wy na gro dze nia Pa nu

Bo gu i bliź nie mu za wy rzą dzo ne zło.

Tre ści: 
– pią tym wa run kiem sa kra men tu po ku ty i po jed na nia jest za -

dość uczy nie nie Pa nu Bo gu i bliź nie mu. Po sta wa Za che usza
jest przy kła dem za dość uczy nie nia.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– opo wia da nie; po kaz; pra ca z tek stem bi blij nym; po dróż w wy -

obraź ni, po ga dan ka.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– ilu stra cja przed sta wia ją ca spo tka nie Za che usza z Pa nem Je zu -

sem; Pi smo św.; plan sza z na pi sem „za dość uczy nie nie”; CD
z pie śnią pt.: „Bóg jest mi ło ścią”.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– za po zna nie z za dość uczy nie niem, ja ko pią tym wa run kiem sa -

kra men tu po ku ty i po jed na nia;
– wy cho wu je do wy na gra dza nia Pa nu Bo gu i bliź nie mu za wy -

rzą dzo ne zło.

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– wy ja śnia, że za dość uczy nić w sa kra men cie po ku ty i po jed na -

nia to wy peł nić nada ną w cza sie spo wie dzi po ku tę i na pra wić
wy rzą dzo ne krzyw dy;

– po da je spo so by za dość uczy nie nia Pa nu Bo gu i bliź nim;
– opo wia da o spo tka niu Za che usza z Pa nem Je zu sem;
– zwra ca się do Pa na Je zu sa z proś bą o po moc w na pra wie niu

zła, któ re uczy nił.
– śpie wa pieśń pt.: „Bóg jest mi ło ścią”.
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Te MaT 61: Przyj Mu je My bo że Da ry w sa kra Men cIe Po ku Ty I Po jeD na nIa.
ka Te che za PoD su Mo wu ją ca

Ce le ka te che tycz ne:
– upo rząd ko wa nie i utrwa le nie wie dzy oraz po głę bie nie umie jęt -

no ści uczniów zwią za nych z re ali za cją tre ści dzia łu „Przyj mu -
je my Bo że da ry w sa kra men cie po ku ty i po jed na nia”. 

Tre ści: 
– w sa kra men cie po ku ty i po jed na nia otrzy mu je my od pusz cze -

nie grze chów. Aby do brze ten sa kra ment prze żyć, na le ży speł -
nić pięć wa run ków sa kra men tu po ku ty.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– po ga dan ka; opo wia da nie; kon kurs.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– plan sza z pię cio ma wa run ka mi sa kra men tu po ku ty i po jed na -

nia; py ta nia kon kur so we; ilu stra cje przed sta wia ją ce: sy -
na mar no traw ne go w ra mio nach Oj ca, Pa na Je zu sa
przy tu la ją ce go dziec ko; dy plo my; CD z pie śnią pt.: „Cią gle za -
czy nam od no wa”.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– utrwa le nie i upo rząd ko wa nie wie dzy uczniów zwią za nych

z dzia łem „Przyj mu je my Bo że da ry w sa kra men cie po ku ty
i po jed na nia”;

– wy cho wu je do wła ści we go przy go to wa nia do sa kra men tu po -
ku ty i po jed na nia. 

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– wy ja śnia, czym jest prze ba cze nie;
– re cy tu je z pa mię ci wa run ki sa kra men tu po ku ty i po jed na nia;
– po słu gu je się for mu łą spo wie dzi; 
– wy mie nia spo so by oka zy wa nia wdzięcz no ści Pa nu Je zu so wi

za dar prze ba cze nia;
– opo wia da po zna ne frag men ty Pi sma św.; 
– wy ja śnia ich prze sła nie;
– wy ja śnia, co do ko nu je się w sa kra men cie po ku ty i po jed na nia;
– śpie wa pieśń pt.: „Cią gle za czy nam od no wa”.
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Te MaT 62: jak śwIę To wać bo że na ro Dze nIe? 
wy MIar re lI gIj ny śwIąT

Ce le ka te che tycz ne:
– po głę bia nie praw dy, że Syn Bo ży stał się czło wie kiem. Wdra -

ża nie uczniów do chrze ści jań skie go prze ży wa nia uro czy sto -
ści Bo że go Na ro dze nia.

Tre ści: 
– pod sta wo we wia do mo ści o Bo żym Na ro dze niu są już dzie ciom

zna ne. Zwy cza je bo żo na ro dze nio we ma ją swo je okre ślo ne po -
cho dze nie i re li gij ny sens. Chrze ści ja nin nie tyl ko po wi nien je
znać, ale też re li gij nie prze ży wać uro czy stość Bo że go Na ro -
dze nia.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– pra ca z tek stem bi blij nym; pra ca z tek stem wier sza; po ga dan -

ka; me to da dzia ła nia prak tycz ne go – uczest nic two w kla so wej
wi gi lii; akro stych.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; kart ki z na zwa mi zwy cza jów bo żo na ro dze nio wych;

bia ły ob rus; świe ca Ca ri tas; opła tek; ilu stra cja przed sta wia ją -
ca Bo że Na ro dze nie; CD z ko lę da mi.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– po głę bia i utrwa la praw dę, że Bo ży Syn stał się czło wie kiem;
– wy ja śnia po cho dze nie i re li gij ny sens zwy cza jów bo żo na ro -

dze nio wych;
– za chę ca do re li gij ne go prze ży wa nia uro czy sto ści Bo że go Na -

ro dze nia. 

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– zna da tę uro czy sto ści Bo że go Na ro dze nia;
– wska zu je na ma pie Pa le sty ny miej sce uro dze nia Pa na Je zu sa;
– wy mie nia zwy cza je świą tecz ne i wy ja śnia zna cze nie re li gij ne

kil ku z nich;
– opo wia da o wy da rze niach bi blij nych bę dą cych pod sta wą uro -

czy sto ści Bo że go Na ro dze nia;
– skła da ży cze nia i dzie li się opłat kiem.
– wy ja śnia zna cze nie re li gij ne po szcze gól nych zwy cza jów i sym -

bo li świą tecz nych;
– wie, dla cze go na ro dził się Pan Je zus;
– tłu ma czy zna cze nie sło wa „Be tle jem”;
– opi su je chrze ści jań skie prze ży wa nie Bo że go Na ro dze nia;
– śpie wa ko lę dy.

IX. katechezy okolicznościowe
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Te MaT 63: Do cze go je sTe śMy we zwa nI w wIel kIM Po ścIe?
na wró ce nIe

Ce le ka te che tycz ne:
– po głę bie nie wie dzy na te mat Wiel kie go Po stu. Za chę ta do wła -

ści we go prze ży wa nia te go okre su ro ku li tur gicz ne go.

Tre ści: 
– Je zus Chry stus roz po czął swą pu blicz ną dzia łal ność od we -

zwa nia: „Na wra caj cie się i wierz cie w Ewan ge lię!” (Mk 1, 15).
Od po wie dzią czło wie ka na to Je zu so we we zwa nie jest wej ście
na dro gę na wró ce nia. Szcze gól nym cza sem prze mia ny ży cia
jest Wiel ki Post.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– test luk; po ga dan ka; re bus; krzy żów ka; bu rza mó zgów.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; ilu stra cja przed sta wia ją ca po sy pa nie głów po pio -

łem; plan sza ze sło wa mi: „Na wra caj cie się i wierz cie w Ewan -
ge lię”; 40 pa tycz ków do li cze nia; CD z pie śnią pt.: „Krzy żu
Chry stu sa”.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– przy po mi na, że Wiel ki Post jest szcze gól nym cza sem prze mia -

ny ży cia;
– kształ tu je po sta wę wła ści we go prze ży wa nia Wiel kie go Po stu. 

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– wie, ja ki dzień roz po czy na Wiel ki Post;
– po da je czas trwa nia Wiel kie go Po stu;
– wy mie nia na zwy na bo żeństw wiel ko post nych oraz dni ty go -

dnia, w któ rych są one spra wo wa ne;
– wy mie nia naj waż niej sze do bre uczyn ki;
– opi su je te ma ty kę na bo żeństw wiel ko post nych;
– wska zu je spo so by re ali za cji naj waż niej szych do brych uczyn ków;
– wy ja śnia, dla cze go tak waż ne jest przy go to wa nie do Wiel ka no cy;
– śpie wa pieśń pt.: „Krzy żu Chry stu sa”.

Te MaT 64: ja kIe wy Da rze nIe w ewan ge lII jesT naj waż nIej sze? 
zMar Twych wsTa nIe Pa na je zu sa

Ce le ka te che tycz ne:
– po głę bie nie wie dzy na te mat zmar twych wsta nia Pa na Je zu sa;
– kształ to wa nie po sta wy ra do ści wy ni ka ją cej z fak tu zmar twych -

wsta nia.

Tre ści: 
– wy da rze nia pas chal ne na da ją rytm i sta no wią cen trum hi sto -

rii. Świę to wa nie zmar twych wsta nia by ło za wsze w cen trum
li tur gii Ko ścio ła. Jest to bo wiem źró dło i szczyt, z któ re go Ko -



377

ściół bie rze po czą tek i ku któ re mu zmie rza. To „Świę to świąt”.
Pod sta wą wiel ka noc nej ra do ści jest zmar twych wsta nie Pa -
na Je zu sa i na dzie ja, że każ dy, kto w Nie go wie rzy – zmar -
twych wsta nie.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– ele men ty dra my; pra ca z tek stem; po ga dan ka; praw da – fałsz.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; sym bo licz ny grób (sza ry pa pier, skrzy dła anio ła,

pas chał, wio sen ne kwia ty); CD z pie śnią pt.: „Otrzyj cie już
łzy”; tekst wier sza; ilu stra cja przed sta wia ją ca zmar twych -
wsta łe go Je zu sa wy cho dzą ce go z Gro bu; plan sza z na pi sem:
„Al le lu ja! Je zus ży je!”.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– przy po mi na, świę to wa nie zmar twych wsta nia Je zu sa za wsze

by ło i na dal jest w cen trum li tur gii Ko ścio ła;
– utrwa la wie dzę, iż pod sta wę wiel ka noc nej ra do ści sta no wi

zmar twych wsta nie Pa na Je zu sa i na dzie ja, że każ dy, kto
w Nie go wie rzy tak że zmar twych wsta nie;

– kształ tu je po sta wę ra do ści wy ni ka ją cej z fak tu zmar twych -
wsta nia. 

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– de fi niu je po ję cie „pro ce sja re zu rek cyj na”;
– opo wia da wy da rze nie po ran ka wiel ka noc ne go;
– wska zu je Ewan ge lie ja ko źró dło wie dzy o zmar twych wsta niu

Je zu sa;
– wy mie nia sym bo le Chry stu sa Zmar twych wsta łe go;
– wy ja śnia zna cze nie sym bo li Chry stu sa Zmar twych wsta łe go;
– uza sad nia, dla cze go Wiel ka noc to świę ta ra do ści;
– śpie wa pieśń pt.: „Otrzyj cie już łzy”.

Te MaT 65: ja kIe śwIę To Przy Po MI na naM o obec no ścI

Pa na je zu sa w eu cha ry sTII? 
bo że cIa ło

Ce le ka te che tycz ne:
– przy po mnie nie praw dy o obec no ści Pa na Je zu sa w Eu cha ry stii

i po głę bie nie wia ry w tę obec ność;
– przy go to wa nie do udzia łu w uro czy sto ści Bo że go Cia ła.

Tre ści: 
– Uro czy stość Naj święt sze go Cia ła i Krwi Chry stu sa to dzień,

w któ rym od da je my cześć Pa nu Je zu so wi obec ne mu pod po -
sta cia mi chle ba i wi na. Tak jak pod czas Ostat niej Wie cze rzy
Chry stus prze mie nił chleb i wi no w swo je Cia ło i Krew, tak
do ko nu je te go przez rę ce ka pła na w cza sie Eu cha ry stii. Obec -
ność Pa na Je zu sa w pro ce sji uświa da mia nam, że On wę dru -
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je ra zem z na mi do Oj ca. Uczest nic two w pro ce sji jest świa -
dec twem wia ry w ży wą obec ność Pa na Je zu sa po śród nas.

Me to dy dy dak tycz ne: 
– „głu chy te le fon”; pra ca z tek stem bi blij nym; ele men ty me dy -

ta cji do ty ko wej; po ga dan ka; pre zen ta cja mul ti me dial -
na do hym nu pt. „Cie bie Bo ga”.

Środ ki dy dak tycz ne: 
– Pi smo św.; ka len darz; kil ka zdjęć z uro czy sto ści Bo że go Cia ła;

pre zen ta cja mul ti me dial na do hym nu pt. „Cie bie Bo ga”.

Za da nia na uczy cie la re li gii: 
– utrwa la i po głę bia wie dzę uczniów na te mat Uro czy sto ści Naj -

święt sze go Cia ła i Krwi Chry stu sa;
– uświa da mia uczniom, że obec ność Pa na Je zu sa w pro ce sji

przy po mi na, że On wę dru je ra zem z na mi do Oj ca;
– bu dzi pra gnie nie ak tyw ne go uczest nic twa w uro czy sto ści Bo -

że go Cia ła. 

Prze wi dy wa ne osią gnię cia ucznia:
– wska zu je w ka len da rzu dzień uro czy sto ści Bo że go Cia ła;
– wy ja śnia, że te go dnia od by wa się pro ce sja z Naj święt szym

Sa kra men tem i krót ko ją opi su je;
– po da je przy kła dy pój ścia za Je zu sem w ży ciu;
– opi su je pro ce sję Bo że go Cia ła i wy ja śnia jej sens;
– zna treść hym nu pt.: „Cie bie Bo ga”; 
– okre śla spo so by za an ga żo wa nia w pro ce sję;
– wska zu je spo so by pój ścia za Pa nem Je zu sem przez ży cie i sta -

ra się to czy nić.


