
Dzieci sześcioletnie 

 „Tak! Jezus mnie kocha” 

W grupie sześciolatków program zmierza do obudzenia wdzięczności Bogu za Jego dary. Uczeń 

uświadamia sobie, że Bóg jest blisko niego, w przestrzeni, w której toczy się jego życie. Poznanie 

tego Boga staje się możliwe dzięki Jezusowi Chrystusowi, Jego życiu i działaniu, dzięki Jego słowu 

i zbawczym wydarzeniom, przeżywanym i celebrowanym w Kościele. 

I . Tak! Jesteśmy przyjaciółmi Jezusa 

Cele katechetyczne  

 

 

Treści: Bóg jest dawcą życia i wszelkiego dobra. Żyjemy z Bogiem w naszej rodzinie.  Chrzest włącza 

nas do wspólnoty przyjaciół Jezusa. 

II. Tak! Kochamy Boga całym sercem 

 Cele katechetyczne 

przykazania miłości w codziennym życiu. 

 Treści: Bóg jest naszym Ojcem i możemy z Nim rozmawiać. Aniołowie są posłańcami Boga 

i opiekunami ludzi. Znaki religijne pomagają w wyrażaniu wiary. Bóg dał nam przykazanie miłości                             

i chce, abyśmy je wypełniali. 

III. Tak! Jezus przynosi nam radość 

Cele katechetyczne 

snego spotykania 

się z Jezusem. 

Treści: Jezus przychodzi do nas, ponieważ nas kocha. W liturgii Bożego Narodzenia wyrażamy 

radość z przyjścia Pana Jezusa. 

IV. Tak! Jezus uczy nas dobra 

Cele katechetyczne  uświęca i zbawia. 

 

Treści: Jezus wzrastał w rodzinie, a potem nauczał ludzi i czynił wiele dobra. Uczymy się naśladować 

Jezusa w codziennym życiu. 

V. Tak! Jezus bardzo nas kocha 

Cele katechetyczne Ukazanie miłości Jezusa objawionej w wydarzeniach paschalnych. 

 

Treści: Jezus oddaje życie, bo bardzo nas kocha. Jezus uczy nas kochać Boga i bliźniego. Z miłości 

przepraszamy za popełnione zło. 

VI. Tak! Z Jezusem będziemy żyć już zawsze 

Cele katechetyczne  

 

Treści: Jezus zmartwychwstaje i jest z nami na zawsze. W liturgii Kościoła świętujemy obecność 

Jezusa wśród nas. 

VII. Tak! Świętujemy z Jezusem 

Cele katechetyczne 

 Maryi i świętych. Treści: 

Z Jezusem, Maryją, świętymi w niebie i naszymi bliskimi świętujemy ważne chwile. 

 

Pomoce: Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, podręczniki i ćwiczenia wydawnictwa 

Jedność, plansze przedstawiające wydarzenia zbawcze np. (przypowieści, cuda Jezusa, rok 

liturgiczny, święta i uroczystości kościelne, przedmioty liturgiczne) oraz fotografie osób świętych                      

i błogosławionych. 

 

                                                                                 Dorota Jażdżewska 

                                                                               nauczyciel religii 



Program nauczania religii w klasach 5–8 szkoły podstawowej 

„Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość” 

nr AZ-2-02/20 

 

 

 Cele katechetyczne programu: 

I. Pomoc w odkrywaniu obecności Boga i znaczenia wiary dla pełni życia człowieka. Ukazanie sensu 

życia jako podstawowej potrzeby człowieka. Budowanie hierarchii wartości w relacji z Bogiem                            

i rozwiązywanie problemów egzystencjalnych w oparciu o Objawienie. 

II. Wprowadzanie w historię zbawienia oraz jej aktualizacja w roku liturgicznym i życiu człowieka. 

Wspomaganie ucznia w zdobywaniu umiejętności analizy i interpretacji historii zbawienia 

przekazanej w Starym i Nowym Testamencie oraz dziejów Kościoła (poznawanych współbieżnie                   

z nauczaniem historii w szkole). Pomoc w odkrywaniu działania Ducha Świętego w życiu 

chrześcijanina. Ukazywanie wydarzeń zbawczych w roku liturgicznym z uwzględnieniem 

perspektywy eschatologicznej. 

III. Pogłębianie rozumienia znaczenia sakramentów świętych dla życia chrześcijanina. Odkrywanie 

związków życia codziennego ze zobowiązaniami wynikającymi z przyjętego sakramentu chrztu 

świętego. Pomoc w pogłębianiu relacji z Bogiem przez modlitwę osobistą i systematyczne 

korzystanie z sakramentów Eucharystii oraz pokuty i pojednania. Prowadzenie do pełnego udziału 

we Mszy Świętej i adoracji. Pomoc w odkrywaniu bliskości Boga w sakramentach świętych. 

IV. Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Pomoc w rozumieniu istoty sakramentu 

bierzmowania jako dopełnienia chrztu oraz etapu inicjacji chrześcijańskiej. Ukazanie konsekwencji 

egzystencjalnych i eklezjalnych sakramentu bierzmowania. 

V. Formacja sumienia. Kształtowanie świadomości moralnej i postawy odpowiedzialności za swoje 

wybory w oparciu o wskazania wynikające z Objawienia, zwłaszcza Dekalogu i Ośmiu 

błogosławieństw. Kształtowanie umiejętności uzasadniania swoich przekonań i wyborów. 

 

Klasa 5 

 Szczęśliwi, którzy szukają prawdy 
 

I. SZUKAM PRAWDY 

II. PISMO ŚWIĘTE W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA 

III. HISTORIA ZBAWIENIA: PATRIARCHOWIE 

IV. SPOTKANIE Z JEZUSEM W SAKRAMENTACH: CHRZEST, EUCHARYSTIA 

V. MOJA CODZIENNOŚĆ 

VI. DZIEJE KOŚCIOŁA 

VII. PRZEWODNICY W DRODZE DO SZCZĘŚCIA 

VIII. WYDARZENIA ZBAWCZE 

 

 

Pomoce: Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, podręczniki i ćwiczenia wydawnictwa 

Jedność, plansze przedstawiające wydarzenia zbawcze np. (przypowieści, cuda Jezusa, rok 

liturgiczny, święta i uroczystości kościelne, przedmioty liturgiczne) oraz fotografie osób świętych                   

i błogosławionych. 

 

 

 

                                                                                 Dorota Jażdżewska 

                                                                                  nauczyciel religii 

 

 

 



 

 

Program nauczania religii w klasach 5–8 szkoły podstawowej 

„Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość” 

nr AZ-2-02/20 

 

 

 Cele katechetyczne programu: 

I. Pomoc w odkrywaniu obecności Boga i znaczenia wiary dla pełni życia człowieka. Ukazanie sensu 

życia jako podstawowej potrzeby człowieka. Budowanie hierarchii wartości w relacji z Bogiem                                

i rozwiązywanie problemów egzystencjalnych w oparciu o Objawienie. 

II. Wprowadzanie w historię zbawienia oraz jej aktualizacja w roku liturgicznym i życiu człowieka. 

Wspomaganie ucznia w zdobywaniu umiejętności analizy i interpretacji historii zbawienia 

przekazanej w Starym i Nowym Testamencie oraz dziejów Kościoła (poznawanych współbieżnie                      

z nauczaniem historii w szkole). Pomoc w odkrywaniu działania Ducha Świętego w życiu 

chrześcijanina. Ukazywanie wydarzeń zbawczych w roku liturgicznym z uwzględnieniem 

perspektywy eschatologicznej. 

III. Pogłębianie rozumienia znaczenia sakramentów świętych dla życia chrześcijanina. Odkrywanie 

związków życia codziennego ze zobowiązaniami wynikającymi z przyjętego sakramentu chrztu 

świętego. Pomoc w pogłębianiu relacji z Bogiem przez modlitwę osobistą i systematyczne 

korzystanie z sakramentów Eucharystii oraz pokuty i pojednania. Prowadzenie do pełnego udziału 

we Mszy Świętej i adoracji. Pomoc w odkrywaniu bliskości Boga w sakramentach świętych. 

IV. Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Pomoc w rozumieniu istoty sakramentu 

bierzmowania jako dopełnienia chrztu oraz etapu inicjacji chrześcijańskiej. Ukazanie konsekwencji 

egzystencjalnych i eklezjalnych sakramentu bierzmowania. 

V. Formacja sumienia. Kształtowanie świadomości moralnej i postawy odpowiedzialności za swoje 

wybory w oparciu o wskazania wynikające z Objawienia, zwłaszcza Dekalogu i Ośmiu 

błogosławieństw. Kształtowanie umiejętności uzasadniania swoich przekonań i wyborów. 

 

Klasa 6 

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno 

 

I. ODKRYWAM PIĘKNO 

II. PISMO ŚWIĘTE W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA 

III. HISTORIA ZBAWIENIA: KRÓLOWIE I PROROCY 

IV. SPOTKANIE Z JEZUSEM MIŁOSIERNYM: SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA, 

NAMASZCZENIE CHORYCH 

V. MOJE WARTOŚCI 

VI. DZIEJE KOŚCIOŁA 

VII. PRZEWODNICY W DRODZE DO SZCZĘŚCIA 

VIII. WYDARZENIA ZBAWCZE 

 

 

 

Pomoce: Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, podręczniki i ćwiczenia wydawnictwa 

Jedność, plansze przedstawiające wydarzenia zbawcze np. (przypowieści, cuda Jezusa, rok 

liturgiczny, święta i uroczystości kościelne, przedmioty liturgiczne) oraz fotografie osób świętych                   

i błogosławionych. 

 

                                                                                 Dorota Jażdżewska 

                                                                                   nauczyciel religii 

 



ODKRYWAMY TAJEMNICE BOŻEGO ŚWIATA 

 Program nauczania religii dla klas IV – VI szkoły podstawowej 

Nr AZ-2-02/12 

 

Cele nadrzędne: 

1. Poznanie fundamentów chrześcijańskiej moralności wynikających z Bożego objawienia. 

2. Świadome przeżywanie historii zbawienia na przestrzeni roku liturgicznego. 

3. Poszukiwanie osobowych wzorców życia w postaciach świętych. 

4. Odkrywanie własnej tożsamości, ludzi i środowisk w drodze do Boga. 

 

 W klasie IV wędrujemy do Biblii oraz do ważnych miejsc w historii zbawienia – akcentujemy 

wymiar biblijno-kerygmatyczny. W miejscach „pełnych bogactw” uczeń poznaje istotne miejsca 

związane z historią zbawienia, w których Bóg jawi się jako Ten, który troszczy się o człowieka. 

 

Klasa IV – Miejsca pełne BOGActw 

 Cele wiodące: • Poznanie prawdy o Bogu – Stwórcy i opiekunie całego świata • Poznanie 

najważniejszych miejsc związanych z Bożym planem zbawienia • Poznanie życia i nauki Jezusa 

Chrystusa. • Życie według nauki Jezusa. • Uczestniczenie w misteriach życia Jezusa i Maryi.                             

• Poznanie i przyjęcie Bożej miłości objawionej w Piśmie św., liturgii Kościoła i codziennym 

doświadczeniu ucznia. • Poznanie treści i przeżywanie głównych okresów liturgicznych oraz 

najważniejszych uroczystości i świąt kościelnych. 

Moduły: 1. Wielki kosmos i moje podwórko 2. Szlak patriarchów 3. Ziemia Bożej obietnicy 4. Szlak 

Pana Jezusa 5. Droga pokuty 6. Szlak nowego życia 7. Szlak wiary 

Treści: Pismo św. mówi o świecie i o człowieku stworzonym przez Boga. Boży plan zbawienia – 

grzech, obietnica Zbawiciela, prorocy. Ważniejsze postacie Starego Testamentu. Bóg Ojciec zsyła 

swojego Syna, aby nas zbawił. Bóg w Jezusie Chrystusie przywraca człowiekowi godność dziecka 

Bożego. Życie i nauka Jezusa. Jezus pełnym mocy Synem Bożym. Dzieło odkupienia wyrazem 

bezgranicznej miłości Bożej. Obecność i działanie Jezusa w Kościele. Działanie Ducha Świętego. 

Uczestnictwo Maryi w misteriach życia Jezusa. 

 

 

Pomoce: Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, podręczniki i ćwiczenia wydawnictwa 

Jedność, plansze przedstawiające wydarzenia zbawcze np. (przypowieści, cuda Jezusa, rok 

liturgiczny, święta i uroczystości kościelne, przedmioty liturgiczne) oraz fotografie osób świętych                   

i błogosławionych. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Dorota Jażdżewska 

                                                                                   nauczyciel religii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin 

Program nauczania religii dla gimnazjum (realizowany w klasach VII i VIII szkoły podstawowej oraz 

I liceum i technikum) 

 Nr AZ-3-01/13 

 

Celem nauczania religii w klasie VII i VIII jest wychowanie katolika świadomego                                                    

i odpowiedzialnego za swoją wiarę, kochającego Boga, Kościół i własną Ojczyznę”.  Ten cel 

realizowany jest w programie poprzez: – kształtowanie przekonania, że życie to wspólny projekt 

człowieka i Boga, – budowanie coraz bardziej dojrzałych relacji ze światem, Bogiem, innymi ludźmi 

i samym sobą, opartych na zrozumieniu procesów rozwoju, zwłaszcza psychicznego i duchowego, 

młodego człowieka oraz wydarzeń z dziejów Ojczyzny, Kościoła i świata, – odczytanie i realizację 

przynagleń Nowej Ewangelizacji. 

 

KLASA VII - Błogosławieni, którzy szukają Jezusa 

 

I. Otwarci na Bożą miłość. 

II. Przyjaźń. 

III. Bóg Ojciec. 

IV. Kościół domowy. 

V. Ojczyzna. 

VI. Moja codzienność. 

VII. Wydarzenia zbawcze. 

 

 

Pomoce: Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, podręczniki  wydawnictwa Jedność, 

plansze przedstawiające wydarzenia zbawcze np. (przypowieści, cuda Jezusa, rok liturgiczny, święta 

i uroczystości kościelne, przedmioty liturgiczne) oraz fotografie osób świętych i błogosławionych. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Dorota Jażdżewska 

                                                                                   nauczyciel religii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin 

Program nauczania religii dla gimnazjum (realizowany w klasach VII i VIII szkoły podstawowej oraz 

I liceum i technikum) 

 Nr AZ-3-01/13 

 

Celem nauczania religii w klasie VII i VIII jest wychowanie katolika świadomego                                                     

i odpowiedzialnego za swoją wiarę, kochającego Boga, Kościół i własną Ojczyznę”.  Ten cel 

realizowany jest w programie poprzez: – kształtowanie przekonania, że życie to wspólny projekt 

człowieka i Boga, – budowanie coraz bardziej dojrzałych relacji ze światem, Bogiem, innymi ludźmi 

i samym sobą, opartych na zrozumieniu procesów rozwoju, zwłaszcza psychicznego i duchowego, 

młodego człowieka oraz wydarzeń z dziejów Ojczyzny, Kościoła i świata, – odczytanie i realizację 

przynagleń Nowej Ewangelizacji. 

 

KLASA VIII – Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi. 

 

I. Przyjęcie Jezusa. 

II. Miłość. 

III. Syn Boży. 

IV. Parafia, wspólnota, ruch. 

V. Europa. 

VI. Mój rozwój. 

VII. Wydarzenia zbawcze. 

 

Pomoce: Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, podręczniki wydawnictwa Jedność, 

plansze przedstawiające wydarzenia zbawcze np. (przypowieści, cuda Jezusa, rok liturgiczny, święta 

i uroczystości kościelne, przedmioty liturgiczne) oraz fotografie osób świętych i błogosławionych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Dorota Jażdżewska 

                                                                                  nauczyciel religii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„ZAPROSZENI NA UCZTĘ Z JEZUSEM” 

 Program nauczania religii dla klas I – III szkoły podstawowej 
AZ-1-01/18 
 

 

W klasie I program zmierza do obudzenia wdzięczności Bogu za Jego dary. Uczeń uświadamia sobie, 

że Bóg jest blisko niego, w przestrzeni, w której toczy się jego życie. Poznanie tego Boga staje się 

możliwe dzięki Jezusowi Chrystusowi, Jego życiu i działaniu, dzięki Jego słowu i zbawczym 

wydarzeniom, przeżywanym i celebrowanym w Kościele. 

 

Klasa I – Żyjemy w Bożym świecie 

 

 Cele wiodące: • Poszanowanie prawdy, że Bóg jest dawcą życia i wszelkiego dobra.                                                 

• Systematyczność modlitwy. • Wiara w przyjście Jezusa Chrystusa. • Wiara w zbawienie w Jezusie 

Chrystusie. • Wiara w obecność Maryi pośród nas. • Naśladowanie Jezusa w miłości bliźniego wobec 

najbliższych. 

 

Moduły: 

1. Bóg mnie kocha – dziękuję Bogu za Jego dary. 

2. Mój Bóg jest zawsze blisko – chcę spotykać się z moim Bogiem. 

3. Jezus największym darem Ojca – przygotowuję się na spotkanie z Jezusem. 

4. Jezus jest moim przyjacielem i nauczycielem – chcę Go naśladować. 

5. Jezus dla mnie umiera i zmartwychwstaje – dla Niego chcę zmienić swoje życie. 

6. Jezus zmartwychwstały jest z nami – żyję w radości zmartwychwstałego Jezusa. 

7. Katechezy okolicznościowe. 

 

Treści: Bóg jest naszym Ojcem i możemy z Nim rozmawiać. Żyjemy z Bogiem w naszej rodzinie. 

Jezus przychodzi, umiera i zmartwychwstaje. Jezus uczy nas żyć. 

 

 

 

Pomoce: Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, podręcznik – ćwiczenia wydawnictwa 

Jedność, plansze przedstawiające wydarzenia zbawcze np. (przypowieści, cuda Jezusa, rok 

liturgiczny, święta i uroczystości kościelne, przedmioty liturgiczne) oraz fotografie osób świętych                     

i błogosławionych. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Dorota Jażdżewska 

                                                                                   nauczyciel religii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„ZAPROSZENI NA UCZTĘ Z JEZUSEM” 

 Program nauczania religii dla klas I – III szkoły podstawowej 
AZ-1-01/18 
 

 

Klasa II – Idziemy do Jezusa 

 

Cele wiodące: • Rozbudzenie życia wiarą. • Poznanie i zapamiętanie podstawowych prawd wiary                     

i zasad życia chrześcijańskiego. • Udział w życiu wspólnoty parafialnej. • Rozbudzenie ducha 

modlitwy. • Przyswojenie podstawowych modlitw chrześcijańskich. • Poznanie treści i przeżycie 

okresów roku liturgicznego oraz ważniejszych uroczystości i świąt. 

 

Moduły: 

1. Ja i mój Bóg 

2. Jezus przychodzi do nas 

3. Jezus uczy nas posłuszeństwa Ojcu 

4. Przeżywamy radość z Jezusem zmartwychwstałym 

5. Z Jezusem i Jego Matką 

6. W Bogu żyjemy wiecznie 

 

Treści: Jest jeden Bóg w Trzech Osobach. Bóg stwarza, zbawia i uświęca. Życie i nauka Jezusa. Jezus 

Chrystus jest Zbawicielem każdego człowieka. Kościół jest rodziną dzieci Bożych. Msza św. jest 

dziękczynieniem, ofiarą Chrystusa i Kościoła. Rzeczy ostateczne człowieka. 

 

 

 

 

Pomoce: Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, podręcznik – ćwiczenia wydawnictwa 

Jedność, plansze przedstawiające wydarzenia zbawcze np. (przypowieści, cuda Jezusa, rok 

liturgiczny, święta i uroczystości kościelne, przedmioty liturgiczne) oraz fotografie osób świętych                       

i błogosławionych. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Dorota Jażdżewska 

                                                                                   nauczyciel religii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„W RODZINIE DZIECI BOŻYCH” 

 Program nauczania religii dla klas I – III szkoły podstawowej 
AZ-1-01/12 
 

 

 Klasa III – Jezus jest z nami 

 

Cele wiodące: • Gotowość przyjęcia Jezusa w Eucharystii. • Oczyszczenie z grzechów w sakramencie 

pokuty i pojednania. • Przeżywanie radości ze zjednoczenia z Jezusem Chrystusem. • Przyjęcie zasad 

życia chrześcijańskiego, wyrażonych w przykazaniach. 

 

Moduły: 

1. Oczekujemy na przyjście Pana Jezusa 

2. Kim jesteś, Panie Jezu? 

3. Do czego mnie wzywasz, Panie Jezu? 

4. Panie Jezu, co mi przynosisz w darze? 

5. Z rodzicami, kolegami i wspólnotą parafialną przygotowuję się do spotkania z Jezusem 

Eucharystycznym (poszczególne etapy przygotowania celebrowane we Mszy św.) 

 

Treści: Jezus-Nauczyciel mówi o Bogu, grzechu i przykazaniach. Jezus-Zbawca przebacza grzechy. 

Jezus-Chleb Żywy przychodzi do nas w Eucharystii. Jezus Bóg-Człowiek przychodzi do nas na 

ziemię (życie Jezusa na ziemi). Jezus-Najwyższy Kapłan ofiaruje Ojcu samego siebie i nas (pełny 

udział we Mszy św.). 

 

Pomoce: Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, podręcznik – ćwiczenia wydawnictwa 

Jedność, plansze przedstawiające wydarzenia zbawcze np. (przypowieści, cuda Jezusa, rok 

liturgiczny, święta i uroczystości kościelne, przedmioty liturgiczne) oraz fotografie osób świętych                                 

i błogosławionych. 

 

 

 

 

 

                                                                                 Dorota Jażdżewska 

                                                                                   nauczyciel religii 

 


