
 

Wymagania 

z religii 

dzieci sześcioletnich 

Tytuł: Kocham dobrego Boga 

 

Autor programu: Program ogólnopolski,, W radości dzieci Bożych”. 

T. Śmiech 

Autor podręcznika: Elżbieta Osewska, ks. Józef Stala 

nr w wykazie MEN: AZ-03-04/3-1 

 

Realizowany w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Ks. Józefa 

Stanka w Łapszach Niżnych  

w roku szkolnym: 2020/ 2021 przez mgr Bożenę Fic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Bóg mnie kocha 

Dziękuję za Jego dary 

Dziecko: 

1. Odkrywa prawdę ,że katecheza to spotkanie z Bogiem, radośnie w niej uczestniczy, 

ufa katechecie 

2. Zna sposoby witania się na katechezie,  

3. Śpiewem wyraża postawę radości ze spotkania z Bogiem w katechezie 

4. Poznaje prawdę, że Bóg jest blisko każdego człowieka 

5. Wymienia dary Boże w przyrodzie 

6. W modlitwie dziękuje Bogu za piękny świat, który jest darem Pana Boga 

7. Wie, że życie otrzymał od Boga i że należy o nie dbać, wspólnym śpiewem dziękuję 

Bogu za życie 

8. Potrafi wskazać Jezusa, który jest dla nas największym darem Boga, z pomocą 

katechety wyraża wdzięczność Bogu za jego syna Jezusa 

 

 

II. Bóg jest zawsze blisko 

Chcę spotkać się z dobrym Bogiem 

Dziecko: 

1. Umie powiedzieć kto wchodzi w skład jego rodziny, potrafi okazać miłość poprzez 

proste gesty 

2. Potrafi złożyć ręce do modlitwy i z szacunkiem wykonuje znak krzyża 

3. Potrafi wymienić miejsca i sytuacje, w których wykonuje znak krzyża 

4. Śpiewa i wykonuje gesty do piosenki „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” 

5. Rozpoznaje znaki religijne, które znajdują się w jego domu rodzinnym, wie jak należy 

zachować się wobec znaków religijnych 

6. Pamięta, że modlitwa jest rozmową z Bogiem, potrafi modlić się słowami modlitwy 

„Ojcze nasz” 

7. Pamięta, że Bóg mówi do nas przez Pismo Święte, potrafi wyjaśnić dlaczego Pismo 

Święte jest księgą wyjątkową, potrafi wymienić miejsca gdzie czytane jest Pismo 

Święte, z uwagą słucha słowa Bożego na katechezie i w kościele 

8. Wie, że kościół jest domem Bożym, potrafi odróżnić kościół od innych budynków, 

potrafi opisać na czym polega właściwe zachowanie się w kościele 

9. Starannie i z szacunkiem wykonuje gesty religijne (np. przekazanie znaku pokoju), 

zachowuje właściwą postawę w kościele  

 

III. Jezus największym darem Ojca 

Przygotowuję się na spotkanie z Jezusem 

Dziecko: 

1. Potrafi z pomocą katechety powiedzieć tekst modlitwy „Zdrowaś Maryjo” 

2. Śpiewa w grupie wybraną pieśń Maryjną 

3. Potrafi wyjaśnić pojęcia: „Adwent”, „Roraty”, pamięta, że Adwent jest 

przygotowaniem na przyjście Jezusa, pracuje nad swoim charakter w okresie 

Adwentu 

4. Wyjaśnia pojęcia: Wigilia, Opłatek, Kolęda, pamięta, że podczas wieczerzy Wigilijnej 

dzielimy się opłatkiem, składamy życzenia i czytamy fragment Pisma Świętego 



5. Wskazuje miejsce narodzenia się Pana Jezusa, śpiewem kolędy wyraża wdzięczność 

za narodzenie Jezusa 

6. Potrafi samodzielnie opowiedzieć o przybycie trzech Mędrców do Jezusa i wymienić 

dary złożone Jezusowi  

7. Potrafi wyrazić radość z narodzin Jezusa, przez prezentację kolędy z gestami 

 

IV.  Jezus moim Przyjacielem, Mistrzem i Nauczycielem 

Dziecko: 

1. Umie wyjaśnić dlaczego Święta Rodzina opuściła Betlejem, pamięta gdzie Święta 

Rodzina schroniła się przed gniewem Heroda, potrafi zaufać Bogu, który troszczy się 

o nas 

2. Potrafi opowiedzieć swoimi słowami historie biblijna o znalezieniu się Jezusa w 

Świątyni, pamięta, że podczas Mszy Świętem może spotkać się z Jezusem, umie 

zaśpiewać piosenkę „Jak rozpoznać mam Jezusa” 

3. Pamięta, że Jezus chętnie pomagał w obowiązkach Maryi i świętemu Józefowi, 

rozumie, że naśladując Jezusa okazuje miłość rodzicom  

4. Wie, że podczas chrztu przychodzi do nas Bóg i stajemy się jego dziećmi, potrafi 

podziękować rodzicom i Bogu za swój chrzest  

5. Potrafi wyjaśnić w jaki sposób zachowuje się uczeń Jezusa, stara się być uczniem 

Jezusa we wszystkich sytuacjach codziennego życia, pamięta zdanie: „Będziesz 

miłował bliźniego swego jak siebie samego” 

6. Wymienia prace wykonywane przez Jezusa, naśladuje Go 

7. Pamięta, że Jezus chodził po Ziemi, uzdrawiał ludzi, stara się pomóc ludziom chorym 

8. Dostrzega potrzeby drugiego człowieka i stara mu się pomóc 

 

V. Jezus dla mnie cierpi i umiera 

Dla Niego chcę zmieniać moje życie  

Dziecko: 

1. Wybiera i realizuje postanowienie wielkopostne  

2. Pamięta, że złe postępowanie zasmuca innych ludzi i Jezusa, za złe uczynki przeprasza 

Boga i innych ludzi, modli się słowami „Aktu żalu” 

3. Dekoruje palmę na uroczystość Niedzieli Palmowej 

4. Pamięta, że Jezus z miłości został z nami w Eucharystii, dziękuje Jezusowi śpiewem i 

modlitwą za Jego obecność pośród nas 

5. Wymienia osoby, które Jezus spotkał na swojej „Drodze krzyżowej”, bierze udział w 

nabożeństwie Drogi krzyżowej 

6. Pamięta, że w Wielką Sobotę czuwamy i modlimy się przy grobie Jezusa, pamięta, że 

w Wielką Sobotę w kościele są święcone pokarmy  

 

VI. Zmartwychwstały Jezus jest ze mną 

Żyję w radości Zmartwychwstałego Jezusa 

Dziecko: 



1.  Umie zaśpiewać z gestami o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, potraf wyjaśnić słowo 

„Alleluja” 

2. Pamięta, że podczas Mszy Świętej mówi do nas Jezus, stara się uważnie słuchać Jego 

słów 

3. Potrafi powiedzieć kim była Św. siostra Faustyna Kowalska, potrafi opisać swoimi 

słowami obraz Jezusa Miłosiernego 

4. Modli się do Ducha Świętego, prosi Ducha Świętego o pomoc w stawaniu się coraz 

lepszym  

5. Uczestniczy w liturgii Bożego Ciała, potrafi naśladować czynności sypania kwiatów, 

dzwonienia dzwonkami 

 

VII. Katechezy okolicznościowe 

Dziecko: 

1. Potrafi wymienić modlitwy, które są odmawiane na Różańcu, uczestniczy w 

nabożeństwach Różańcowych 

2. Potrafi wyjaśnić swoimi słowami kim jest misjonarz, modli się za misjonarzy i ich 

naśladuje 

3. Umie samodzielnie powiedzieć modlitwę „Wieczny odpoczynek” 

4. Okazuje miłość i szacunek swoim dziadkom, pamięta, że jego dziadkowie służyli 

ojczyźnie 

5. Wymienia miejsce przebywania świętych, pragnie naśladować świętych 

6. Potrafi swoimi słowami opowiedzieć historię życia Św. Mikołaja, wyraża chęć 

dzielenia się z innymi 

7. Wie, że Maryja jest matka Jezusa i naszą Matką, modli się do Niej  

8. Słowem i gestami okazuje miłość rodzicom za ich opiekę wychowanie i troskę 

9. Podczas wakacji nie zapomina o modlitwie i niedzielnej Eucharystii  


