
P L A N   E D U K A C J I
R E L I G I J N E J

z katechezy w zakresie klasy �0�

do programu nr AZ-0-03/2

i podrêcznika nr AZ-03-03/2-0

�Jezus mnie kocha�

pod redakcj¹ ks. Stanis³awa £abendowicza
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LP. TEMAT
CELE

KATECHETYCZNE

ZADANIA

NAUCZANIA

I. KOCHAM RODZICÓW I PANA BOGA

2. Ja i moja rodzina U�wiadomienie prawdy, ¿e mi³o�æ
rodziców jest przejawem mi³o�ci
Boga.

Wychowanie do szacunku
dla w³asnych rodziców.

3. Bóg mnie kocha Ukazanie prawdy, ¿e nie tylko ro-
dzice kochaj¹ dziecko, ale Bóg ko-
cha nas wszystkich.

Zachêta do dziêkowanie Bogu
za mi³o�æ do ka¿dego cz³owieka.

4. Dziêkujê Panu Bogu
za piêkny �wiat

Ukazanie piêkna otaczaj¹cego nas
�wiata jako znaku Boga.

Kszta³towanie postawy wdziêcz-
no�ci Bogu i szacunku do Jego
dzie³.

5. Wychwalam Pana Boga
za ¿ycie

Ukazanie prawdy, ¿e wszelkie ¿y-
cie pochodzi od Boga.

Budzenie potrzeby dziêkowania
Bogu za dar ¿ycia.

6. Przez chrzest stajê siê dzieckiem
Bo¿ym

Ukazanie prawdy, ¿e od chrztu je-
ste�my dzieæmi Bo¿ymi i nale¿y-
my do Rodziny Bo¿ej, czyli Ko-
�cio³a.

Kszta³towanie postawy rado�ci
i wdziêczno�ci za dar przynale¿-
no�ci do Rodziny Bo¿ej.

1 Katecheza spotkaniem
z Panem Bogiem

Ukazanie, ¿e ka¿da katecheza jest
spotkaniem z Panem Bogiem oraz
mo¿liwo�ci¹ lepszego poznania
Go.

Kszta³towanie umiejêtno�ci s³u-
chania s³ów Bo¿ych.
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PROCEDURA

OSI¥GNIÊCIA

CELÓW

TRE�CI
PRZEWIDYWANE

OSI¥GNIÊCIA

DIAGNOZOWANIE

OSI¥GNIÊÆ

UCZNIÓW

Przekazanie prawdy, ¿e Pan
Bóg kocha wszystkich
ludzi.

Ekspozycja, pogadanka,
opowiadanie, �piew.

Podaje, ¿e mi³o�æ rodziców
jest darem Boga.

Obja�nia, ¿e nale¿y odpowia-
daæ na mi³o�æ rodziców.

Proponuje sposoby okazywa-
nia mi³o�ci  wobec rodziców.

Stosuje s³owa modlitwy:
�Ojcze nasz, który� jest w
niebie�.

Rozmowa, warto�ciowanie
wypowiedzi uczniów na te-
mat czci i szacunku wobec
rodziców, praca domowa.

Przedstawienie prawdy,
¿e Pan Bóg, który jest naj-
lepszym Ojcem w niebie,
kocha ka¿dego cz³owieka.

�piew, czytanie Pisma
�wiêtego, opowiadanie,
ekspozycja.

Przytacza przyk³ady mi³o�ci
Boga do ka¿dego z nas.
Wyja�nia, dlaczego Pan Bóg
nas kocha.
Porównuje mi³o�æ rodziców
do mi³o�ci Boga.

Odpytanie, opiniowanie wy-
powiedzi uczniów, praca do-
mowa.

Przedstawienie prawdy,
¿e Pan Bóg z mi³o�ci do
cz³owieka, da³ nam wszyst-
ko � ca³y piêkny �wiat.

�piew, opowiadanie, roz-
mowa kierowana, ekspozy-
cja, inscenizacja, recytacja.

Podaje, ¿e to Bóg stworzy³
ca³y �wiat.
Wymienia dzie³a stworzone
przez Boga.
Wyja�nia, ¿e nale¿y szano-
waæ wszystkie rzeczy dane
od Boga.

Obserwacja uczniów w toku
ich pracy, æwiczenia praktycz-
ne, wypowiedzi uczniów,
modlitwa dziêkczynna.

U�wiadomienie prawdy,
¿e Pan Bóg wspólnie z ro-
dzicami daje nam ¿ycie.

Ekspozycja, opowiadanie,
recytacja, techniki pla-
styczne, �piew.

Wyja�nia, ¿e Bóg przez ro-
dziców daje nam ¿ycie.
Opisuje swoj¹ rado�æ z po-
wodu ¿ycia.
Wskazuje na ró¿ne formy
dziêkczynienia Bogu za ¿ycie.

Odpytanie, obserwacja, wy-
powiedzi, laurka.

U�wiadomienie prawdy,
¿e ka¿dy poprzez chrzest
zosta³ w³¹czony do Rodzi-
ny Bo¿ej.

Opowiadanie, ekspozycja,
inscenizacja, �piew.

Wymienia polecenia, jakie Pan
Jezus dawa³ swoim uczniom.
Wskazuje, co jest istot¹ chrztu
�wiêtego.
Wnioskuje, o czym przypo-
mina imiê ka¿dego z nas.

Æwiczenia praktyczne, obser-
wacja, praca domowa, udzia³
w inscenizacji, modlitwa.

Przekazanie prawdy, ¿e Pan
Bóg zawsze i wszêdzie jest
obecny w�ród nas.

Rozmowa kierowana, eks-
pozycja, recytacja.

Podaje, ¿e w czasie kateche-
zy obecny jest Pan Bóg.

Nazywa katechezê miejscem
spotkania z Panem Bogiem.

Wyszczególnia, kiedy Pan
Bóg jest obecny w�ród nas.

Stwierdza, jaka powinna byæ
postawa na katechezie.

Opiniowanie wypowiedzi in-
dywidualnych, rozmowa.
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LP. TEMAT
CELE

KATECHETYCZNE

ZADANIA

NAUCZANIA

9. Anio³ Stró¿ moim opiekunem Ukazanie, ¿e Anio³ Stró¿ jest na-
szym opiekunem.

Wychowanie do modlitwy
i wdziêczno�ci Bogu za Anio³a
Stró¿a.

10. Maryja najtroskliwsz¹ Matk¹ Ukazanie prawdy, ¿e Pan Jezus
powierzy³ wszystkich ludzi opie-
ce Maryi.

Budzenie szacunku i mi³o�ci
do swojej mamy i do Matki
Bo¿ej.

7. Modlitwa rozmow¹ z dobrym
Ojcem

Przekazanie prawdy, ¿e modlitwa
jest rozmow¹ z Bogiem, który jest
naszym dobrym Ojcem.

Zachêta do modlitwy rano i wie-
czorem.

8. Pan Jezus jest moim
Przyjacielem

Ukazanie prawdy, ¿e Pan Jezus
jest przyjacielem dzieci.

Zachêta do poszukiwania sposo-
bu nawi¹zania przyja�ni z Panem
Jezusem.

11. Ze �wiêt¹ Bernadett¹ modlê siê
do Maryi

Zapoznanie  z objawieniami Mat-
ki Bo¿ej w Lourdes.

Zachêcenie do odmawiania
ró¿añca.

12. Modlimy siê na ró¿añcu Zapoznanie z modlitw¹ ró¿añcow¹. Zachêcenie do uczestnictwa w na-
bo¿eñstwach ró¿añcowych.
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PROCEDURA

OSI¥GNIÊCIA

CELÓW

TRE�CI
PRZEWIDYWANE

OSI¥GNIÊCIA

DIAGNOZOWANIE

OSI¥GNIÊÆ

UCZNIÓW

U�wiadomienie, ¿e ka¿dy
cz³owiek od urodzenia ma
swojego Anio³a Stró¿a.

Opowiadanie, ekspozycja,
rozmowa kierowana, tech-
niki plastyczne.

Podaje, kim jest Anio³ Stró¿.
Obja�nia, kto pos³a³ Anio³a
Stró¿a do ludzi.
Wyja�nia, co to znaczy, ¿e
Anio³ Stró¿ czuwa nad nami.
Wskazuje na rolê Anio³a
Stró¿a w naszym ¿yciu.

Rozmowa, kontrola graficz-
na, wypowiedzi dzieci, mo-
dlitwa do Anio³a Stró¿a

U�wiadomienie, ¿e Pan Je-
zus odda³ Maryjê za mat-
kê ka¿demu z nas.

Opowiadanie, ekspozy-
cja, �piew, rozmowa kie-
rowana.

Podaje, czego oczekuje od nas
Maryja.
Wyja�nia w jaki sposób mo¿-
na uczciæ Maryjê.
Planuje zwracaæ siê przez mo-
dlitwê do Maryi jako najlep-
szej z Matek.

Obserwacja uczniów w toku
ich pracy, rozmowa, wypo-
wiedzi dzieci, rysunek, praca
domowa.

U�wiadomienie, ¿e Pan
Bóg jest naszym Ojcem
i chce by�my z Nim roz-
mawiali.

Opowiadanie, rozmowa
kierowana, ekspozycja,
�piew.

Wyja�nia, ¿e Bóg jest na-
szym Ojcem.
Wskazuje, co mo¿e powie-
dzieæ Bogu podczas modlitwy.
Wskazuje, ¿e odmawiaj¹c
modlitwê, wyra¿a Bogu swo-
j¹ mi³o�æ.

Opiniowanie wypowiedzi in-
dywidualnych, rozmowa.

Przekazanie prawdy, ¿e Pan
Jezus jest Przyjacielem
wszystkich ludzi.

Opowiadanie, ekspozy-
cja, �piew, rozmowa kie-
rowana.

Wymienia cechy prawdziwe-
go przyjaciela.
Wyja�nia, dlaczego Pan Je-
zus jest naszym Przyjacielem.
Wskazuje na Pana Jezusa jako
najlepszego Przyjaciela dzieci.

Wyja�nienie tre�ci tematu,
rozmowa, wypowiedzi dzie-
ci, rysunek.

U�wiadomienie prawdy,
¿e Matka Bo¿a poleci³a
modliæ siê na ró¿añcu.

Rozmowa kierowana,
opowiadanie, ekspozycja,
�piew.

Podaje, komu Matka Bo¿a
poleci³a modliæ siê na ró-
¿añcu.

Wyja�nia, jak mo¿na na�la-
dowaæ Bernadettê.

Opowiada o wydarzeniu uka-
zania siê Matki Bo¿ej w Lo-
urdes.

Odpytanie, rozmowa, wypo-
wiedzi dzieci.

U�wiadomienie prawdy, ¿e
wielokrotne powtarzanie
modlitwy �Zdrowa� Ma-
ryjo� nazywamy modlitw¹
ró¿añcow¹, a miesi¹c pa�-
dziernik jest miesi¹cem ró-
¿añca �wiêtego.

Rozmowa kierowana, po-
gadanka, ekspozycja.

Podaje, ¿e ró¿aniec jest mo-
dlitw¹ do Matki Bo¿ej.

Rozró¿nia spo�ród modlitw
modlitw¹ ró¿añcow¹.

Wyja�nia, jak nale¿y odma-
wiaæ ró¿aniec.

Okre�la, na czym polega na-
bo¿eñstwo ró¿añcowe.

Opiniowanie wypowiedzi
uczniów, rozmowa.
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LP. TEMAT
CELE

KATECHETYCZNE

ZADANIA

NAUCZANIA

16. Modlimy siê za zmar³ych Ukazanie potrzeby modlitwy
za zmar³ych.

Kszta³towanie postawy szacunku
i pamiêci o zmar³ych.

17. W Ko�ciele spotykam Pana
Jezusa

Ukazanie prawdy, ¿e Pan Jezus
jest obecny w ko�ciele pod posta-
ci¹ Eucharystii.

Zachêta do odwiedzania Pana Je-
zusa w ko�ciele.

18. Niedziela dniem �wiêtym Ukazanie, dlaczego niedziela na-
zywana jest Dniem Pañskim
i dniem �wiêtym.

Budzenie rado�ci ze spotkania
z Panem Jezusem w czasie nie-
dzielnej Mszy �wiêtej.

II. SPOTYKAM PANA BOGA W KO�CIELE

13. Pismo �wiête s³owem Pana
Boga

Ukazanie prawdy, ¿e s³owa Pana
Boga s¹ zapisane w ksiêdze, któ-
ra nazywa siê Pismem �wiêtym.

Zachêta do pilnego s³uchania s³o-
wa Bo¿ego.

14. S³ucham s³owa Bo¿ego Ukazanie prawdy, ¿e gdy czytamy
Pismo �wiête, sam Pan Bóg nas
poucza.

Zachêta do pilnego s³uchania s³o-
wa Bo¿ego.

15. �wiêci mieszkaj¹ w niebie Zapoznanie z prawd¹ o obecno�ci
�wiêtych w niebie.

Wychowanie do ³¹czno�ci ze �wiê-
tymi w niebie poprzez modlitwê.
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PROCEDURA

OSI¥GNIÊCIA

CELÓW

TRE�CI
PRZEWIDYWANE

OSI¥GNIÊCIA

DIAGNOZOWANIE

OSI¥GNIÊÆ

UCZNIÓW

Przekazanie prawdy,
¿e w ci¹gu ca³ego roku jest
jeden dzieñ, kiedy wszy-
scy ludzie wierz¹cy modl¹
siê zmar³ych � Dzieñ Za-
duszny.

Pogadanka, ekspozycja,
�piew, rozmowa kierowana.

Przytacza tre�æ modlitwy:
�Dobry Jezu...�.
Podaje, ¿e Dzieñ Zaduszny
jest szczególnym dniem mo-
dlitwy za zmar³ych.
Opowiada, jak nale¿y zacho-
wywaæ siê na cmentarzu.

Opiniowanie wypowiedzi
uczniów, rysunek, modlitwa
za zmar³ych, nawiedzenie
cmentarza.

Przekazanie prawdy, ¿e Pan
Jezus jest wszêdzie, lecz
najbardziej w Eucharystii.
Wyja�nienie s³owa �taber-
nakulum�.

Opowiadanie, ekspozycja,
czytanie Pisma �wiêtego,
recytacja.

Podaje s³owa modlitwy od-
mawianej przed Naj�wiêt-
szym Sakramentem.
U¿ywa poprawnie terminu
�ukryty pod postaci¹ chleba�.
Wskazuje na potrzebê odwie-
dzania Pana Jezusa w ko�ciele

Wyja�nienie tre�ci tematu,
rozmowa, wypowiedzi dzie-
ci, modlitwa, praca domowa.

Zapoznanie z trzecim przy-
kazaniem Bo¿ym.
Przekazanie prawdy, ¿e
w ka¿d¹ niedzielê szczegól-
nie podczas Mszy �wiêtej
spotykamy siê z Panem
Jezusem.

Opowiadanie, ekspozycja,
�piew, rozmowa kierowa-
na, recytacja.

Nazywa niedzielê Dniem
Pañskim, dniem �wiêtym.
Przytacza tre�æ trzeciego przy-
kazania Bo¿ego.
Wyja�nia znaczenie trzeciego
przykazania Bo¿ego.
Proponuje, w jaki sposób
mo¿na prze¿yæ niedzielê.

Refleksja obserwacyjna wy-
powiedzi uczniów, piosenka,
praca domowa.

Przekazanie prawdy,
¿e s³owa, które kieruje do
nas Pan Bóg na kartach
Pisma �wiêtego, nale¿y
uwa¿nie s³uchaæ i postê-
powaæ jak Pan Bóg naka-
zuje.

�piew, opowiadanie, eks-
pozycja, czytanie Pisma
�wiêtego, recytacja.

Identyfikuje spo�ród ró¿nych
ksi¹¿ek Pismo �wiête.
Wyja�nia, czym Pismo �wiê-
te ró¿ni siê od pozosta³ych
ksi¹¿ek.
Opisuje ksiêgê Pisma �wiê-
tego.

Opiniowanie wypowiedzi
uczniów, rozmowa, praca do-
mowa, rysunek.

Przekazanie prawdy, ¿e Pan
Bóg chce, ¿eby�my czyta-
li Pismo �wiête i s³uchali
Jego s³ów.

Opowiadanie, ekspozycja,
�piew, czytanie Pisma
�wiêtego, recytacja.

Podaje, gdzie mo¿emy us³y-
szeæ s³owa Pisma �wiêtego.
Wyja�nia, jak powinni�my
s³uchaæ s³owa Bo¿ego.
Uzasadnia, dlaczego nale¿y
s³uchaæ s³owa Bo¿ego.

Wyja�nienie tre�ci tematu,
wypowiedzi dzieci, praca do-
mowa, wiersz.

Przekazanie prawdy,
¿e ka¿dy z nas mo¿e byæ
�wiêtym, gdy¿ ma przy-
gotowane miejsce w nie-
bie.
U�wiadomienie, ¿e ka¿dy
cz³owiek ma w niebie swo-
jego patrona.

Pogadanka, ekspozycja,
czytanie Pisma �wiêtego,
�piew.

Podaje przyk³ady dobrych
uczynków, dziêki którym lu-
dzie zostaj¹ �wiêtymi.
Wyja�nia, co to znaczy,
¿e w niebie Pan Jezus przy-
gotowa³ dla nas miejsce.
Okre�la, kim jest patron.

Odpytanie, rozmowa, wypo-
wiedzi dzieci, piosenka, ob-
serwacja pracy.
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LP. TEMAT
CELE

KATECHETYCZNE

ZADANIA

NAUCZANIA

22. Wieczerza wigilijna � dzielimy
siê op³atkiem

Kszta³towanie postawy religijne-
go prze¿ywania Wieczerzy wigi-
lijnej.

Zachêcenie do w³¹czenia siê
w przygotowania do Wigilii.

19. Pan Jezus jest naszym Królem Zapoznanie z prawd¹, ¿e Pan Je-
zus jest naszym Królem.

Zachêta do s³u¿enia Panu Jezuso-
wi swymi uczynkami i modlitw¹.

III. PAN JEZUS PRZYCHODZI

20. W Adwencie czekamy na Pana
Jezusa

Ukazanie Adwentu jako czasu
oczekiwania na narodzenie Pana
Jezusa.

Zapoznanie z symbolami adwen-
towymi.

21. Maryja wzorem oczekiwania Ukazanie Maryi jako wiernie ocze-
kuj¹cej na przyj�cie Pana Jezusa.

Obja�nienie, ¿e Maryja jest dla nas
wzorem oczekiwania na Pana Je-
zusa.

23. Kolêdy wyrazem mi³o�ci
do Pana Jezusa

Ukazanie kolêd jako radosnych
pie�ni o Bo¿ym Narodzeniu, �pie-
wanych z mi³o�ci do Pana Jezusa.

Zachêcenie do wspólnego �piewa-
nia kolêd z mi³o�ci do Pana Je-
zusa.
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PROCEDURA

OSI¥GNIÊCIA

CELÓW

TRE�CI
PRZEWIDYWANE

OSI¥GNIÊCIA

DIAGNOZOWANIE

OSI¥GNIÊÆ

UCZNIÓW

Obja�nienie fragmentu
Ewangelii � £k 2,4-7.
Przekazanie prawdy,
¿e od Wigilii rozpoczy-
naj¹ siê �wiêta Bo¿ego
Narodzenia.

Opowiadanie, czytanie Pi-
sma �wiêtego, �piew, dzie-
lenie siê op³atkiem.

Podaje, kiedy odbywa siê
Wigilia.
Wymienia potrawy spo¿ywa-
ne podczas wieczerzy wigi-
lijnej.
Wyja�nia, jakie �wiêta roz-
poczynaj¹ siê w Wigiliê.
Opowiada o zwyczajach zwi¹-
zanych z Wigili¹.

Opiniowanie wypowiedzi
uczniów, refleksja obserwacyj-
na, ¿yczenia �wi¹teczne.

Przedstawienie prawdy,
¿e Pan Jezus sam nazwa³
siê Królem.
Zapoznanie z tekstem Pi-
sma �wiêtego  �  J 11,36-
37a.

Pogadanka, ekspozycja,
rozmowa kierowana,
�piew, techniki plastyczne.

Podaje, kim jest król.
Wyja�nia, co to znaczy,
¿e Pan Jezus jest Królem.
Okre�la, co to znaczy, ¿e Pan
Jezus rz¹dzi sprawiedliwie.
Wskazuje na rolê Jezusa jako
Króla.

Rozmowa, kontrola graficz-
na, wypowiedzi uczniów,
modlitwa spontaniczna, pra-
ca domowa.

Przekazanie prawdy, ¿e w
Adwencie wspominamy
têsknotê ludzi w oczeki-
waniu na przyj�cie Pana
Jezusa.
Wskazanie na potrzebê
¿ycia w zgodzie i przyja�-
ni z bli�nimi.

Rozmowa kierowana,
ekspozycja, techniki pla-
styczne.

Podaje, kiedy obchodzimy
Adwent.
Wymienia symbole Adwentu.
Obja�nia, co oznaczaj¹ po-
szczególne symbole.
Okre�la Adwent jako czas
nawracania siê.

Opiniowanie wypowiedzi in-
dywidualnych, obserwacja
uczniów w czasie zabawy,
rozmowa, praca domowa.

Wyja�nienie s³owa �zwia-
stowanie�.
Obja�nienie tekstu biblij-
nego � £k 1,28.

Opowiadanie, ekspozycja,
czytanie tekstu biblijnego,
techniki plastyczne.

Podaje, gdzie ¿y³a Maryja.
Obja�nia, kim jest Maryja.
Wskazuje, w jaki sposób
Maryja oczekiwa³a na Pana
Jezusa.

Odpytanie, wyja�nienie tema-
tu, opiniowanie wypowiedzi
dzieci, rysunek.

Przedstawienie prawdy,
¿e �piewanie kolêd jest
wyrazem mi³o�ci do Pana
Jezusa i form¹ modlitwy.

Rozmowa kierowana,
�piew, analiza tekstu bi-
blijnego.

Podaje, kiedy �piewamy ko-
lêdy.

Identyfikuje kolêdy spo�ród
innych pie�ni i piosenek re-
ligijnych.

Wyja�nia, czym s¹ kolêdy.

Opowiada, o czym mówi¹
kolêdy.

Stwierdza, ¿e kolêdy s¹ wyra-
zem mi³o�ci do Pana Jezusa.

Wskazuje na �piew jako for-
mê modlitwy.

Opiniowanie wypowiedzi in-
dywidualnych, obserwacja
uczniów, �piewanie kolêdy.
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LP. TEMAT
CELE

KATECHETYCZNE

ZADANIA

NAUCZANIA

29. Pan Jezus jest �wiat³o�ci¹
�wiata

Ukazanie biblijnej sceny ofiarowa-
nia Jezusa w �wi¹tyni.

Wskazanie na s³owa Symeona,
¿e Jezus jest �wiat³em.

24. Prze¿ywamy �wiêta Bo¿ego
Narodzenia w rodzinie

Poznanie religijnej wymowy �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia prze¿ywanych
w rodzinie.

Wyja�nienie, dlaczego powinni-
�my przygotowywaæ siê do �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia.

25. Witamy Dzieciê Jezus Zapoznanie z prawd¹ o narodze-
niu Pana Jezusa w Betlejem.

Zachêta do okazywania mi³o�ci
Dzieci¹tku Jezus i do dobrego po-
stêpowania.

26. Mêdrcy sk³adaj¹ dary Panu
Jezusowi

Zapoznanie z wydarzeniem pok³o-
nu Trzech Mêdrców.

Wprowadzenie dzieci w praktykê
sk³adania Bogu duchowych ofiar.

27. Chcê, by wszyscy poznali Pana
Jezusa

Zapoznanie z dzia³alno�ci¹ misyj-
n¹ Ko�cio³a.

Wskazanie, ¿e ka¿dy mo¿e byæ mi-
sjonarzem.

28. ¯yjê z innymi w zgodzie
i mi³o�ci

Rozwijanie umiejêtno�ci ¿ycia
wed³ug przykazania mi³o�ci.

Uwra¿liwienie na potrzeby innych
i konieczno�æ zgody ze wszyst-
kimi.
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PROCEDURA

OSI¥GNIÊCIA

CELÓW

TRE�CI
PRZEWIDYWANE

OSI¥GNIÊCIA

DIAGNOZOWANIE

OSI¥GNIÊÆ

UCZNIÓW

Przekazanie prawdy, ¿e za-
palona �wieca ma przypo-
minaæ ludziom o Bogu
i o Jezusie, który jest �wia-
t³em.

�piew, opowiadanie, czy-
tanie Pisma �wiêtego,
ekspozycja, techniki pla-
styczne.

Podaje, dlaczego Maryja
i Józef przynie�li Jezusa
do �wi¹tyni.
Wyja�nia, co uczyni³ Symeon.
Obja�nia s³owa Symeona po-
wiedziane o Jezusie.
Opowiada, kim by³ Symeon.

Opiniowanie wypowiedzi,
kontrola graficzna, praca do-
mowa, obserwacja dzieci
przy pracy.

Obja�nienie s³ów Pisma
�wiêtego £k 2,10-11.

Rozmowa kierowana, opo-
wiadanie, pogadanka, in-
scenizacja, ekspozycja,
�piew.

Podaje, jak nale¿y prze¿ywaæ
�wiêta Bo¿ego Narodzenia
w rodzinie.
Opowiada, co w domu
�wiadczy o urodzinach Pana
Jezusa.

Æwiczenia praktyczne, od-
twarzanie roli, �piewanie ko-
lêd, praca domowa.

Przedstawienie prawdy,
¿e Pan Jezus przyszed³ na
�wiat, by przynie�æ lu-
dziom rado�æ i pokój.

Opowiadanie, autoreflek-
sja, �piew, czytanie Pisma
�wiêtego, rozmowa kiero-
wana.

Podaje, co wydarzy³o siê
w Betlejem.
Wyja�nia, w jaki sposób
mo¿na przywitaæ ma³ego
Pana Jezusa.
Wnioskuje, ¿e dobrym po-
stêpowaniem mo¿na przygo-
towaæ swoje serce na przyj-
�cie Pana Jezusa.

Rozmowa, wyja�nienie tre-
�ci tematu, wypowiedzi dzie-
ci, �piewanie kolêd, praca
domowa.

Przekazanie prawdy,
¿e Mêdrcy oddali Panu Je-
zusowi pok³on i z³o¿yli
Mu dary, a przez to uznali
w Nim prawdziwego
Boga.

Opowiadanie, rozmowa
kierowana, ekspozycja,
inscenizacja, �piew.

Wymienia imiona Trzech
Mêdrców.
Podaje, jakie dary z³o¿yli Mê-
drcy Panu Jezusowi.
Wskazuje uczynki, jakie
mog¹ byæ �darem dla Pana
Jezusa�.

Odpytanie, æwiczenia prak-
tyczne, udzia³ w inscenizacji,
wypowiedzi dzieci, osobista
modlitwa.

Przedstawienie prawdy,
¿e Pan Jezus posy³a mi-
sjonarzy, mówi¹c do nich
tak, jak powiedzia³
do Aposto³ów.

Rozmowa kierowana, opo-
wiadanie, techniki pla-
styczne, ekspozycja.

Podaje, kim jest misjonarz.
Wymienia zadania, jakie ma
do spe³nienia misjonarz.
Sugeruje potrzebê troski
o misje i misjonarzy.
Opowiada, jak mo¿emy po-
móc misjonarzom.

Kontrola graficzna, æwiczenia
praktyczne, wypowiedzi
uczniów, list do misjonarza,
praca domowa.

Przedstawienie prawdy,
¿e Jezus zwraca siê
do wszystkich ludzi, na-
wo³uj¹c do ¿ycia w mi³o-
�ci i wype³niania przyka-
zañ.

Pogadanka, ekspozycja,
analiza tekstu, recytacja,
�piew, zabawa dydak-
tyczna.

Podaje przykazanie mi³o�ci
Boga i bli�niego.
Obja�nia, ¿e zgoda i mi³o�æ
buduj¹ pozytywne relacje
z innymi.
Sugeruje potrzebê realizowa-
nia Bo¿ego przykazania
w swoim ¿yciu.

Rozmowa z dzieæmi, wypo-
wiedzi uczniów, dobry uczy-
nek.
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IV. PAN JEZUS MNIE KOCHA

30. Pan Jezus posy³a ksiê¿y Ukazanie roli i zadañ kap³ana po-
wo³anego przez Jezusa do s³u¿by
w Ko�ciele.

Uzasadnienie, ¿e kap³an dzia³a
w imieniu Pana Jezusa.

31. �roda Popielcowa wezwaniem
do nawrócenia

Ukazanie Wielkiego Postu, który
rozpoczyna siê �rod¹ Popielcow¹,
jako czasu okazania wiêkszej mi-
³o�ci Panu Jezusowi.

Zachêcenie do podejmowania wy-
rzeczeñ wielkopostnych dla oka-
zania wiêkszej mi³o�ci Panu Jezu-
sowi.

32. Rekolekcje pomagaj¹ mi
zbli¿yæ siê do Pana Jezusa

Przygotowanie do w³a�ciwego
prze¿ycia rekolekcji wielkopost-
nych.

Omówienie planu rekolekcji.

33. W Wielkim Po�cie
przepraszam Pana Boga i ludzi

Ukazanie istoty prze¿ycia czasu
Wielkiego Postu.

Zachêcenie do pe³nienia dobrych
uczynków i przepraszania za po-
pe³nione z³o.
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Przedstawienie prawdy,
¿e Pan Jezus przez aposto-
³ów, a obecnie przez
wszystkich kap³anów dzia-
³a w�ród ludzi.

Pogadanka, ekspozycja,
zagadki, praca z tekstem,
techniki plastyczne, ekspo-
zycja, �piew.

Podaje zadania ksiêdza w pa-
rafii, w Ko�ciele.
U¿ywa poprawnie s³ów: pa-
rafia, parafianie, plebania.
Wskazuje, kto mo¿e zostaæ
kap³anem.

Obserwacja uczniów w toku
ich pracy, æwiczenia praktycz-
ne, rozmowa z uczniami, po-
zdrowienie chrze�cijañskie,
praca domowa.

Przedstawienie prawdy,
¿e �roda Popielcowa roz-
poczyna Wielki Post, czyli
szczególny czas wyrzeczeñ
i poprawy swojego postê-
powania.

Pogadanka, ekspozycja,
analiza tekstu biblijnego.

Podaje, w jakim dniu rozpo-
czyna siê Wielki Post i ile
trwa.

Przytacza s³owa kap³ana, ja-
kie wypowiada w czasie po-
sypywania g³ów popio³em.

Rozró¿nia kolor szat litur-
gicznych kap³ana w okresie
Wielkiego Postu.

Wskazuje postanowienia
wielkopostne i nabo¿eñstwa
odprawiane w Wielkim Po-
�cie.

Opiniowanie wypowiedzi in-
dywidualnych, obserwacja
uczniów.

Przedstawienie prawdy,
¿e Pan Jezus zachêca ludzi
do bycia coraz lepszymi.

Pogadanka, puzzle, czyta-
nie Pisma �wiêtego, roz-
mowa.

Podaje, ¿e rekolekcje odby-
waj¹ siê w Ko�ciele w Ad-
wencie i w Wielkim Po�cie.

Przytacza s³owa Jezusa:
�B¹d�cie doskonali, jak do-
skona³y jest Ojciec wasz nie-
bieski�.

Wyja�nia, co to s¹ wyrzecze-
nia wielkopostne.

Wskazuje terminy i godziny
spotkañ rekolekcyjnych.

Rozmowa, æwiczenia prak-
tyczne, wypowiedzi dzieci,
praca domowa, udzia³ w re-
kolekcjach.

Przekazanie prawdy,
¿e Wielki Post to czas
nawrócenia i pokuty dla
wszystkich ludzi.

Opowiadanie, czytanie Pi-
sma �wiêtego, recytacja.

Podaje, ile trwa i kiedy koñ-
czy siê Wielki Post.

Obja�nia, dlaczego obchodzi
siê Wielki Post.

Wyja�nia, dlaczego w Wiel-
kim Po�cie staramy siê czy-
niæ jak najwiêcej dobrych
uczynków.

Uzasadnia, ¿e wykonuj¹c do-
bre uczynki dla innych, po-
magamy Panu Jezusowi.

Wnioskuje o potrzebie prze-
praszania Boga i ludzi za po-
pe³nione z³o.

Refleksja obserwacyjna, wy-
powiedzi dzieci, modlitwa
�Akt ¿alu�, praca domowa,
malowanie.
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34. Droga Krzy¿owa Pana Jezusa Ukazanie, ¿e Jezus dobrowolnie
zgadza siê na cierpienie, by oka-
zaæ nam swoj¹ mi³o�æ.

Zachêcenie do uczestnictwa w na-
bo¿eñstwie Drogi Krzy¿owej.

35. Na�ladujê Pana Jezusa
w pos³uszeñstwie

Ukazanie pos³uszeñstwa Pana Je-
zusa wobec Maryi i Józefa.

Zachêta do na�ladowania Pana Je-
zusa.

36. Na�ladujê Pana Jezusa
w dobroci

Zapoznanie z prawd¹, ¿e Jezus pra-
gnie, aby�my na�ladowali Go
w dobroci.

Ukazanie sposobów okazywania
dobroci rodzicom i innym lu-
dziom.

37. Na�ladujê Pana Jezusa
w modlitwie

Ukazanie Jezusa jako Nauczyciela
modlitwy.

Zachêcenie do czêstej modlitwy.

38. Pan Jezus wje¿d¿a
do Jerozolimy � Niedziela
Palmowa

Zapoznanie z wydarzeniem wjaz-
du Pana Jezusa do Jerozolimy.

Zachêta do czêstej modlitwy i od-
dawania czci Panu Jezusowi.

39. Dziêkujê Panu Jezusowi za to,
¿e pozosta³ w�ród nas � Wielki
Czwartek

Kszta³towanie postawy wdziêcz-
no�ci Jezusowi za sakrament Eu-
charystii i Jego obecno�æ w�ród
nas.

Zachêcenie do udzia³u w Euchary-
stii, która jest pami¹tk¹ Ostatniej
Wieczerzy.

40. Z mi³o�ci dla nas Pan Jezus
umiera na krzy¿u � Wielki
Pi¹tek

Ukazanie, ¿e Jezus z mi³o�ci od-
daje za nas ¿ycie.

Zachêcenie do adoracji krzy¿a
podczas nabo¿eñstwa wielkopi¹t-
kowego.
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Rozwa¿anie drogi krzy¿o-
wej Pana Jezusa.
U�wiadomienie, ¿e Jezus
z mi³o�ci oddaje za nas
¿ycie.

Analiza tekstu biblijnego,
procesja, ekspozycja, au-
torefleksja.

Identyfikuje krzy¿ z symbo-
lem naszej wiary.
Wyja�nia, kiedy Pan Jezus
d�wiga³ krzy¿.
Opowiada o drodze krzy¿o-
wej Jezusa.

Æwiczenia praktyczne, reflek-
sja obserwacyjna, wypowie-
dzi dzieci, opiniowanie wy-
powiedzi, udzia³ w nabo¿eñ-
stwie Drogi Krzy¿owej.

Przekazanie wiadomo�ci
o ¿yciu �wiêtej Rodziny.
Wyja�nienie fragmentu
Pisma �wiêtego £k 2,51.

Opowiadanie, �piew, eks-
pozycja, techniki plastycz-
ne, gra dydaktyczna.

Podaje znaczenie s³owa �na-
�ladowaæ�.
Wyja�nia, w czym powinien
na�ladowaæ Pana Jezusa.
Opowiada, jak mo¿na okazaæ
pos³uszeñstwo rodzicom.

Rozmowa, wypowiedzi dzie-
ci, modlitwa, dobre uczynki.

Opowiadanie, �piew, eks-
pozycja, rebusy, rozmowa
kierowana, recytacja.

Wyja�nia s³owa piosenki: �Jak
odnale�æ mam Chrystusa�.
Opowiada, w jaki sposób
mo¿na okazaæ dobroæ rodzi-
com i innym ludziom.

Odpytanie, wypowiedzi dzie-
ci, modlitwa, dobre uczynki.

Przekazanie prawdy, ¿e Pan
Jezus wskazuje na koniecz-
no�æ modlitwy.

Opowiadanie, analiza tek-
stu biblijnego, rozmowa
kierowana, �piew, ekspo-
zycja.

Podaje, kto jest dla nas wzo-
rem modlitwy.
Obja�nia, czym jest modlitwa.
Uzasadnia potrzebê modlitwy.

Warto�ciowanie ustnych wy-
powiedzi, w³a�ciwa modli-
twa, praca domowa.

Przedstawienie prawdy,
¿e na tydzieñ przed swoj¹
�mierci¹ Pan Jezus przy-
by³ do Jerozolimy.

Opowiadanie, insceniza-
cja, czytanie Pisma �wiê-
tego, recytacja, projekcja
filmu.

Wyja�nia, dlaczego ludzie od-
dawali cze�æ Panu Jezusowi
wje¿d¿aj¹cemu do Jerozolimy.
Opowiada, co oznaczaj¹ ga³¹z-
ki palmowe, które kap³an po-
�wiêca oraz s³owo �Hosanna�.
Wskazuje, w jaki sposób
mo¿emy witaæ Pana Jezusa
i oddawaæ Mu cze�æ.

Analiza wypowiedzi, obser-
wacja przy pracy, rachunek su-
mienia, praca domowa.

Przedstawienie prawdy, ¿e
Pan Jezus przed swoj¹
mêk¹ i �mierci¹ poleci³
uczniom przygotowaæ wie-
czerzê.

Opowiadanie, analiza tek-
stu biblijnego, �piew.

Przytacza tre�æ modlitwy
uwielbiaj¹cej Jezusa w Naj-
�wiêtszym Sakramencie.
Identyfikuje Mszê �wiêt¹ z pa-
mi¹tk¹ Ostatniej Wieczerzy.
Obja�nia, gdzie i z kim Jezus
spo¿y³ ostatni¹ wieczerzê
przed �mierci¹.
Stwierdza, ¿e nale¿y dziêko-
waæ Jezusowi za Jego obec-
no�æ w�ród nas.

Warto�ciowanie wypowiedzi
indywidualnych, modlitwa,
osobista refleksja.

Przedstawienie prawdy, ¿e
Pan Jezus zosta³ skazany
na �mieræ krzy¿ow¹.

Opowiadanie, analiza tek-
stu biblijnego, rozmowa
kierowana, techniki pla-
styczne, �piew.

Podaje, ¿e znak krzy¿a jest
wyrazem mi³o�ci Chrystusa
do nas.
Wyja�nia, na czym polega
adoracja krzy¿a.
Wskazuje, ¿e Jezus dobro-
wolnie odda³ za nas ¿ycie.

Æwiczenia praktyczne, wypo-
wiedzi uczniów, obserwacja
dzieci przy pracy, praca do-
mowa.

Przedstawienie prawdy,
¿e Pan Jezus pragnie, aby
wszyscy Go na�ladowali
przez wzajemn¹ pomoc
i dobroæ.
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41. Modlê siê przy grobie Pana
Jezusa

Ukazanie, czym jest grób Pana
Jezusa w ko�ciele.

Zachêta do modlitwy przy Bo¿ym
grobie.

43. Prze¿ywam rado�æ
ze zmartwychwstania Pana
Jezusa

Ukazanie, ¿e zmartwychwstanie
Pana Jezusa jest zwyciêstwem
nad z³em i �mierci¹.

Zachêcenie do radowania siê
ze zmartwychwstania Pana Je-
zusa.

42. W Wielk¹ Sobotê �wiêcimy
pokarmy

Zapoznanie z symbolik¹ pokar-
mów, które �wiêcimy w Wielk¹
Sobotê.

Zachêcenie do modlitwy przy gro-
bie Pana Jezusa w ko�ciele i przy-
niesienia do po�wiêcenia pokar-
mów w koszyczku wielkanocnym.

44. Aposto³owie mówi¹
o zmartwychwstaniu Pana
Jezusa

Ukazanie prawdy, ¿e Aposto³owie
s¹ g³osicielami Chrystusa Zmar-
twychwsta³ego.

Wskazanie na ró¿ne formy �wiad-
czenia o Chrystusie Zmartwych-
wsta³ym.

V. PAN JEZUS TROSZCZY SIÊ O MNIE

45 Dobry Pasterz prowadzi mnie
przez ¿ycie

Ukazanie, ¿e Pan Jezus nazywa
siebie Dobrym Pasterzem.

Zachêcenie do s³uchania i wype³-
niania s³ów Pana Jezusa.

46. Pan Jezus wybiera �wiêtego
Piotra na swego zastêpcê

Zapoznanie z prawd¹, ¿e Pan Je-
zus powierza Piotrowi najwy¿sz¹
w³adzê w Ko�ciele.

Ukazanie prawdy, ¿e papie¿ jest
nastêpc¹ �w. Piotra.
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Przedstawienie prawdy,
¿e Pan Jezus umar³ na krzy-
¿u w pi¹tek.
Obja�nienie fragmentu Pi-
sma �wiêtego � J 19,38-42.

�piew, czytanie Pisma
�wiêtego, analiza tekstu
biblijnego, ekspozycja,
opowiadanie, rozmowa
kierowana.

Podaje, gdzie znajduje siê
prawdziwy grób Pana Jezusa.
Identyfikuje hostiê w mon-
strancji z ¿ywym Panem Je-
zusem.
U¿ywa poprawnie s³owa
�adoracja�.

Odpytanie, wypowiedzi dzie-
ci, modlitwa, adoracja grobu
Pana Jezusa.

Zapoznanie z ewngelicz-
nym opisem zmartwych-
wstania Pana Jezusa.

Opowiadanie, analiza tek-
stu biblijnego, ekspozy-
cja, rozmowa kierowana,
�piew.

Podaje, kiedy Pan Jezus zmar-
twychwsta³.
Obja�nia, co to znaczy, ¿e Pan
Jezus zmartwychwsta³.
Okre�la, dlaczego Wielkanoc
jest najwa¿niejszym �wiêtem.

Rozmowa, obserwacja dzieci
przy pracy, wypowiedzi dzie-
ci, praca domowa.

Wskazanie, kiedy �wiêci-
my pokarmy.

Pogadanka, ekspozycja,
analiza tekstu biblijnego,
techniki plastyczne.

Wymienia pokarmy, które
przynosimy do �wiêcenia.

Podaje, kiedy �wiêcimy po-
karmy.

Wyja�nia symbolikê �wiê-
conki.

Okre�la, co mo¿e zrobiæ,
¿eby dobrze przygotowaæ siê
do �wi¹t wielkanocnych.

Wskazuje na rado�æ prze¿y-
wania �wi¹t Zmartwychwsta-
nia Pañskiego.

Analiza wypowiedzi, obser-
wacja przy pracy.

Wskazanie, kto opowiada³
o zmartwychwstaniu Pana
Jezusa.
Obja�nienie s³ów Pisma
�wiêtego � Dz 2,32.

Opowiadanie, ekspozycja,
inscenizacja, rozmowa kie-
rowana, �piew.

Podaje, kto g³osi³ prawdê
o zmartwychwstaniu Pana Je-
zusa.
Wyja�nia, dlaczego Aposto-
³owie mówili o zmartwych-
wstaniu Pana Jezusa.

Æwiczenia praktyczne, utrwa-
lenie, �piew, wypowiedzi dzie-
ci, praca domowa.

Przekazanie prawdy, ¿e Pan
Jezus jako Dobry Pasterz
prowadzi cz³owieka przez
¿ycie.

Opowiadanie, czytanie Pi-
sma �wiêtego, ekspozy-
cja, metoda identyfikacji,
techniki plastyczne.

Podaje, ¿e Pan Jezus nazywa
siebie Dobrym Pasterzem.
Wymienia cechy Jezusa Do-
brego Pasterza.
Opowiada, w jaki sposób Je-
zus troszczy siê o nas.

Obserwacja uczniów w toku
ich pracy, wypowiedzi
uczniów, dobry uczynek.

Zapoznanie z tekstem bi-
blijnym mówi¹cym o usta-
nowieniu Piotra zastêpc¹
Pana Jezusa.

�piew, opowiadanie, czy-
tanie Pisma �wiêtego, pra-
ca zespo³owa, metoda �s³o-
neczka�, autorefleksja, eks-
pozycja.

Podaje, komu Pan Jezus po-
wierzy³ najwy¿sz¹ w³adzê na
ziemi.
Identyfikuje papie¿a jako na-
stêpcê Piotra.
Opowiada o powierzeniu
Piotrowi w³adzy w Ko�ciele.

Opiniowanie pracy zespo³o-
wej, osobista refleksja, roz-
mowa, wypowiedzi uczniów,
modlitwa za papie¿a.
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51. Pan Jezus zsy³a Ducha
�wiêtego

Ukazanie biblijnego opisu zes³a-
nia Ducha �wiêtego.

Wyja�nienie, od kiedy mieszka
w nas Duch �wiêty.

52. Uczestniczê w procesji Bo¿ego
Cia³a

Wyja�nienie, czym jest uroczy-
sto�æ Bo¿ego Cia³a i dlaczego przy-
pada zawsze w czwartek.

Wyja�nienie s³ów: monstrancja,
procesja, Naj�wiêtszy Sakrament.
Ukazanie zwyczajów zwi¹zanych
z procesj¹ Bo¿ego Cia³a.

53. Dziêkujê Panu Jezusowi
za Jego mi³o�æ

Ukazanie prawdy o mi³o�ci Pana
Jezusa do wszystkich ludzi.

Budzenie postawy wdziêczno�ci
za mi³o�æ Bo¿¹.

54. Wakacje z Panem Bogiem Wzbudzenie postawy wdziêczno-
�ci Bogu za letni wypoczynek
i piêkno otaczaj¹cego �wiata.

Ukazanie, ¿e podczas wakacji na-
le¿y pamiêtaæ o niedzielnej Mszy
�wiêtej i codziennej modlitwie.

47. Oddajê cze�æ Królowej Polski Ukazanie prawdy, ¿e Matka Syna
Bo¿ego jest nasz¹ Matk¹ i Królo-
w¹ Polski.

Wskazanie, ¿e miesi¹c maj jest
po�wiêcony Maryi.

48. Maryja Matk¹ Boga i moj¹
Matk¹

Ukazanie, ¿e Matka Pana Jezusa,
z Jego woli, jest nasz¹ Matk¹.

Obja�nienie roli Maryi w ¿yciu
Pana Jezusa i ka¿dego chrze�cija-
nina.

49. Kocham mamê tak,
jak Pan Jezus Maryjê

U�wiadomienie prawdy, ¿e wzo-
rem wszystkich matek jest Mary-
ja � Matka Jezusa.

Wskazanie sposobu okazywania
wdziêczno�æ swojej mamie.

50. Pan Jezus wstêpuje do nieba Ukazanie wydarzenia Wniebowst¹-
pienia Pana Jezusa.

Zapoznanie ze sposobami postê-
powania, które pomog¹ nam
w doj�ciu do nieba.
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Przedstawienie prawdy,
¿e Pan Jezus obieca³ Apo-
sto³om, i¿ ze�le kogo�, kto
ich pocieszy, doda otuchy.
Obja�nienie fragmentów
Pisma �wiêtego � J 14,16:
Dz 2,1-4.

Opowiadanie, czytanie Pi-
sma �wiêtego, ekspozy-
cja, �piew.

Podaje, kto zes³a³ Ducha
�wiêtego.
Wyja�nia, od kiedy w nas
mieszka Duch �wiêty.
Wskazuje na sta³¹ obecno�æ
Ducha �wiêtego w Ko�ciele.

Analiza wypowiedzi, rozmo-
wa, praca domowa, osobista
refleksja.

Przedstawienie prawdy,
¿e Pan Jezus jest obecny
pod postaci¹ Chleba.
Obja�nienie fragmentu Pi-
sma �wiêtego � Mk 14,22.

Rozmowa kierowana, eks-
pozycja, techniki plastycz-
ne, czytanie Pisma �wiê-
tego, �piew.

Podaje, kogo czcimy w uro-
czysto�æ Bo¿ego Cia³a.
U¿ywa poprawnie pojêæ:
monstrancja, procesja, Naj-
�wiêtszy Sakrament.
Opowiada, na czym polega
udzia³ w procesji.

Opiniowanie wypowiedzi
uczniów, udzia³ w procesji
Bo¿ego Cia³a.

Przedstawienie prawdy,
¿e krzy¿ jest znakiem mi-
³o�ci Pana Jezusa do wszyst-
kich chrze�cijan.

Opowiadanie, puzzle, ana-
liza tekstu biblijnego, eks-
pozycja, rozmowa kiero-
wana, �piew.

Podaje, kiedy odprawia siê
nabo¿eñstwo ku czci Serca
Pana Jezusa.
Opowiada tre�æ fragmentu
Pisma �wiêtego � J 19,33-34.
Wskazuje na wdziêczno�æ Je-
zusowi za Jego mi³o�æ.

Æwiczenia praktyczne, roz-
mowa, wypowiedzi dzieci,
obserwacja przy pracy, mo-
dlitwa.

Przedstawienie prawdy, ¿e
Bóg, stwarzaj¹c �wiat, na-
ucza, i¿ mamy pracowaæ
przez sze�æ dni, a w siód-
mym dniu odpocz¹æ i po-
�wiêciæ Jemu.

Pogadanka, opowiadanie,
analiza tekstu biblijnego,
ekspozycja, �piew.

Podaje, ¿e czas odpoczynku
jest darem Pana Boga.
Wskazuje, ¿e podczas waka-
cji nale¿y pamiêtaæ o niedziel-
nej Mszy �wiêtej i codzien-
nej modlitwie.

Podsumowanie, utrwalenie,
ewaluacja, rozmowa, modli-
twa dziêkczynna, malowanie.

Przedstawienie prawdy,
¿e Maryja pod krzy¿em
swego Syna sta³a siê
Matk¹ ka¿dego z nas.

Pogadanka, opowiadanie,
ekspozycja, analiza tekstu
biblijnego, inscenizacja,
�piew.

Podaje, ¿e Maryja jest Kró-
low¹ Polski.
Wskazuje w³a�ciw¹ postawê
wobec Matki Bo¿ej.

Æwiczenia praktyczne, roz-
mowa, modlitwa �Apel Ja-
snogórski�, praca domowa.

Przedstawienie prawdy,
¿e Maryja przez ca³e ¿ycie
by³a pos³uszna Panu Bogu
i zawsze zgadza³a siê
z Jego wol¹.

Opowiadanie, ekspozycja,
rozmowa kierowana, tech-
niki plastyczne.

Podaje, kim jest Maryja.
Opowiada o tym, jak Jezus
przekaza³ nam swoj¹ Matkê.
Wybiera sposób podziêko-
wania Maryi za Jej opiekê.

Warto�ciowanie indywidual-
nych wypowiedzi na temat
Matki Bo¿ej, odpytanie, roz-
mowa, obserwacja przy pra-
cy, modlitwa.

Obja�nienie, dlaczego ma-
mie nale¿y siê szacunek
i mi³o�æ.

Rozmowa kierowana, eks-
pozycja, �piew.

Podaje, w jaki sposób mo¿-
na okazaæ mi³o�æ mamie.
Stwierdza, ¿e swoim postê-
powaniem przynosi rado�æ
b¹d� smutek swojej mamie.

Opiniowanie wypowiedzi
uczniów, rozmowa, wykona-
nie laurki, modlitwa.

Przedstawienie prawdy,
¿e po zmartwychwstaniu
Pan Jezus przez czterdzie-
�ci dni ukazywa³ siê Apo-
sto³om, a czterdziestego
dnia wst¹pi³ do nieba.

Opowiadanie, analiza tek-
stu biblijnego, kola¿, eks-
pozycja.

Podaje, ¿e Pan Jezus wst¹pi³
do nieba.
Wskazuje na sposoby spoty-
kania siê z Jezusem ju¿ tu na
ziemi.

Rozmowa, kontrola graficz-
na, wypowiedzi dzieci, ob-
serwacja przy pracy, praca do-
mowa.
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