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I.

Nasze spotkania w przedszkolu
Dziecko:
1. Zapoznaje się z zajęciami religii, radośnie w nich uczestniczy, ufa katechecie
2. Poznaje podstawowe zasady obowiązujące na katechezie
3. Buduje pozytywne relacje z grupą rówieśniczą
4. Odkrywa miłość i troskę rodziców, podaje przykłady jej odwzajemnienia
5. Poznaje dom rodzinny jako najważniejsze miejsce w życiu, potrafi za niego
podziękować rodzicom i Bogu
6. Poznaje postać św. Floriana, wie że mamy w niebie przyjaciół, którzy nam pomagają
7. Potrafi piosenką i zabawą wielbić Boga

II.

Podziwiamy piękny świat, w którym żyjemy
Dziecko:
1. Wymienia nazwę miejscowości, w której mieszka, rozpoznaje budowlę: dom, kościół,
przedszkole, szkoła
2. Odkrywa ślady Boga w świecie, piękno przyrody i otaczającego świata, dziękuje za
nie Bogu
3. Podaje znaczenie wody i światła w życiu, wie że od chrztu św. staliśmy się dziećmi
Bożymi
4. Poznaje wybrane rośliny i zwierzęta, wie że Bóg je stworzył, podaje przykłady jak
może o nie się troszczyć

III.

Jesteśmy w rękach Boga
Dziecko:
1. Wymienia Boga jako Stwórcę i Dawcę świata
2. Potrafi wskazać człowieka jako najpiękniejsze stworzenie Boże i okazać Bogu
wdzięczność
3. Wymienia sposoby troski Boga o ludzi , przyrodę i cały świat, potrafi za nią Panu
Bogu podziękować

IV.

Jezus jest wśród nas
Dziecko:
1. Wymienia imię mamy Pana Jezusa. Powtarza za katechetą słowa modlitwy, ,Zdrowaś
Maryjo”.
2. Poznaje postać św. Mikołaja. Potrafi uczynić coś dobrego, podzielić się z kolegą
3. Wie, że Jezus urodził się w stajence, ż e jest darem dla na od Pana Boga
4. Śpiewa w grupie wybraną kolędę

V.

W rodzinie odkrywamy miłość Boga
Dziecko:
1. Poznaje Boga jako Ojca. wie, że ma w niebie drugiego Tatusia
2. Potrafi pomodlić się swoją modlitwą
3. Zna swoje obowiązki w domu, potrafi zadbać o porządek w swoim pokoju,
przedszkolu
4. Wie, że Pan Jezus miał swoją rodzinę. Wymienia członków Świętej Rodziny
Radość w rodzinie
Dziecko:

VI.

1. Zna sposoby wyrażania radości w rodzinie
2. Opowiada o świętowaniu imienin i urodzin w rodzinie
3. Wie, że kościół to budynek, w którym w niedzielę i święta spotykamy się z Panem
Bogiem
4. Rozróżnia Pismo Święte od innych książek

VII.

Jezus uczy
Dziecko:
1. Na podstawie przeczytanego przez katechetę tekstu z Pisma Świętego, opowiada o
uzdrowieniu chorego przez Pana Jezusa
2. Wykonuje polecenia katechety , nauczyciela oraz rodziców
3. Zna sposoby okazywania miłości względem rodziców, rodzeństwa, Pana Boga
4. Pomaga w potrzebie koledze lub koleżance, wie że o chorych należy się troszczyć

VIII.

Jesteśmy dziećmi Boga
Dziecko:
1. Wie, że przez grzeczność, modlitwę ,pomoc rodzicom naśladuje Pana Jezusa
2. Nabywa umiejętność odróżniania dobra od zła- dobro przynosi radość a zło
smutek
3. Potrafi podzielić się z kolegą lub koleżanką tym co ma
4. Słucha starszych ludzi / nauczycieli, katechetów, rodziców, dziadków/ i potrafi
się za nich pomodlić

IX.

Rozmawiamy z Panem Bogiem
Dziecko:
1. Z pomocą katechety wykonuje znak krzyża, wie dlaczego należy go wykonywać
poprawnie
2. Wie, że na modlitwie rozmawia z Panem Bogiem
3. Podaje przykłady złego postępowania oraz okoliczności stosowania słowa
,,przepraszam”, wie że należy przeprosić nie tylko osobę skrzywdzoną ale też Pana
Boga
4. W odpowiednich okolicznościach używa słowa ,,dziękuję” względem bliźniego oraz
Pana Boga

X.

Spotykamy się z Panem Bogiem w rytmie roku liturgicznego Kościoła
Dziecko:
1. Poznaje postać Lolka z Wadowic , wie, że to św. Jan Paweł II,
z pomocą katechety modli się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II
2. Poznaje życie dzieci w Afryce, we wspólnocie modli się za misje
3. Wie, że ma w niebie przyjaciół- św. Floriana, św. Jana Pawła II, bł. Hiacyntę i
Franciszka- uroczystość Wszystkich Świętych, potrafi odpowiednio zachować się na
cmentarzu
4. Wspólną modlitwą i śpiewem uwielbia Jezusa Króla
5. Potrafi wymienić , co wkładamy do koszyczka wielkanocnego
6. Podczas wakacji stara się nie zapominać o modlitwie z rodzicami w domu i w kościele

