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I. Spotykamy się na religii 

Dziecko: 

1. Zapoznaje się z zajęciami religii, radośnie w nich uczestniczy, ufa katechecie 

2. Wymienia patronów roku: św. Jadwigę i św. Kazimierza,  z pomocą katechety  

wyjaśnia pojęcie ,,patron” 

3. Okazuje szacunek względem kolegów i koleżanek 

4. Potrafi odpowiednio zachować się w grupie rówieśniczej 

5. Wskazuje miejsce przebywania aniołów, ukazuje rolę Anioła Stróża 

 

II. We wspólnocie dzieci  Bożych   

Dziecko: 

1. Wie, że Bóg jest dawcą  życia, z pomocą nauczyciela w modlitwie dziękuje Bogu za 

życie 

2. Wskazuje miejsce chrztu oraz opowiada o ceremonii chrztu 

3. Pamięta, że na chrzcie staje się dzieckiem Bożym 

4. Wymienia kościół jako miejsce modlitwy, spotkania  z Bogiem dzieci Bożych 

5. Z pomocą katechety uczy się modlitwy ,,Ojcze nasz” oraz odpowiedniego zachowania 

podczas modlitwy 

6. Ukazuje swoje podobieństwo do rodziców  oraz do Pana Boga, wspólną modlitwą 

potrafi podziękować Bogu za cały piękny świat 

 

III. Poznajemy i szanujemy znaki religijne 

Dziecko: 

1. Przyjmuje właściwą postawę w czasie modlitwy, wie że na modlitwie może Pana 

Boga prosić , przepraszać, uwielbiać 

2. Potrafi z pomocą katechety prawidłowo wykonać znak krzyża  oraz odpowiednio 

zachować się w obecności krzyża , na którym umarł Pan Jezus 

3. Wymienia miejsca, gdzie można spotkać krzyż/ dom, kościół, przedszkole, cmentarz/ 

4. Z katechetą odmawia modlitwę,,Zdrowaś Maryjo ”posługując się różańcem 

5. Poznaje imiona dzieci z Fatimy oraz ich historię życia 

6. Poznaje budowę oraz sposób odmawiania różańca, wie że w modlitwie zwraca się do 

Maryi mamy Pana Jezusa 

 

IV. Kościół dom Boży 

Dziecko: 

1. Potrafi odpowiednio zachować się w kościele: nie hałasować, słuchać księdza i 

wspólnie z innymi śpiewać pieśni religijne 

2.  Wskazuje  różnice między kościołem a swoim  domem, wie że w kościele spotyka się 

z Panem Bogiem 

 

 

 

 



V. Dzieci Boże spotykają się z kochającym Ojcem 

Dziecko: 

1. Wie, że Pismo Święte jest księgą pochodzącą od Boga, zna inne nazwy Pisma 

Świętego 

2. Okazuje szacunek  dla Pisma Świętego 

3. Wymienia miejsca, gdzie możemy słuchać słów Pana Boga oraz z Nim rozmawiać 

4. Odkrywa ślady miłości Boga w pięknym świecie, wie że rodzice w imieniu Pana Boga 

troszczą się o nas, bo Bóg chce, aby było nam dobrze tu, na ziemi 

 

VI. Bóg dał nam Jezusa 

Dziecko: 

1. Przez modlitwę, dobre uczynki  przygotowuje się na przyjście Pana Jezusa 

2. Z pomocą katechety śpiewa wybraną pieśń adwentową 

3. Zna symbole Adwentu: roratka, wieniec adwentowy, lampion  

4. Opowiada o zwyczajach związanych z Bożym Narodzeniem( ubieranie choinki, 

zasiadanie do uroczystej kolacji, czytanie fragmentu o narodzeniu  Pana Jezusa, 

łamanie się opłatkiem i śpiewaniem kolęd  )  

5. Wskazuje miejsce narodzenia się Pana Jezusa  

VII .      Dziękujemy Bogu za Jezusa  

                     Dziecko: 

                      1.    Z pomocą katechety śpiewa ulubioną kolędę  

                      2.   Wie że  Trzej Królowie przybyli do Betlejem aby oddać Jezusowi pokłon, i złożyć Mu  

                            dary: złoto, kadzidło i mirrę  

                      3.   Wspólnie z rodzicami modli się w kościele przy stajence, dziękując  Jezusowi  za  Jego                                    

                            narodzenie 

                      4.   Poznaje  wydarzenia znalezienia Pana Jezusa w świątyni, wskazuje miejsca gdzie       

                            można znaleźć Pana Jezusa  (na modlitwie , w rodzinie, w kościele, na katechezie, gdy   

                            czytamy Pismo Święte) 

 

VIII. Jezus naucza  

Dziecko:  

1. Wie, że Jezus przyszedł na ziemię aby założyć Królestwo Boże  

2. Potrafi wskazać Jezusa jako najlepszego nauczyciela , słucha Jego słów  

3. Poznaje cuda Pana Jezusa, który dostrzegał chorych, litował się nad ich nieszczęściem 

i uzdrawiał ich  

4. Z pomocą nauczyciela modli się za innych  

5. Poznaje przypowieść Pana Jezusa o dobrym pasterzu, który zawsze troszczy się o 

ludzi  

 

IX. Jesteśmy uczniami Jezusa – Słuchamy Go 

Dziecko: 

1. Modli się, pomaga innym, słucha rodziców, we wszystkim naśladuje Pana Jezusa, 

który jest najlepszym Nauczycielem 



2. Wie, że podczas Mszy świętej na znak pokoju podajemy sobie ręce, aby pokazać, że 

jesteśmy rodziną Dzieci Bożych 

3. Poznaje naukę Pana Jezusa o Bogu Ojcu, który stworzył świat i troszczy się o niego, 

pragnie odwzajemnić miłość Boga Ojca 

 

 

X. Jesteśmy uczniami Jezusa – naśladujemy Go 

Dziecko: 

1. Słucha rodziców i opiekunów naśladując Pana Jezusa, który był posłuszny Maryi i 

Józefowi oraz chętnie im pomagał 

2. Bawi się ze swoimi kolegami i koleżankami naśladując Jezusa 

3. Potrafi wykonywać proste domowe czynności, sprawiać radość innym 

4. Poznaje osobę Ducha Świętego, z pomocą katechety śpiewa wybraną pieśń do 

Ducha Świętego 

 

 

XI. Katechezy okolicznościowe 

Dziecko: 

1. Poznaje historię życia rodziny Wojtyłów, naśladuje Lolka w posłuszeństwie 

względem rodziców oraz udziałem w niedzielnej Eucharystii 

2. Wykonuje palme na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, chwali Pana Jezusa 

słowem „Hosanna” 

3. Potrafi wymienić co wkładamy do koszyczka Wielkanocnego 

4. Potrafi okazać rodzicom wdzięczność  (kwiaty, uścisk) z okazji ich święta 

                                                                                                                                                                                                                             

 


