
PodrPodręęczniki czniki 
do nauczania religiido nauczania religii

pod redakcją
ks. Stanisława Łabendowicza 

na bazie
programu nauczania religii z 2010 r. zatwierdzone przez

Komisję
 

Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Dystrybucja: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu



Nasze katechizmy:


 

Są
 

jednymi z pierwszych w Polsce, w których tak szeroko 
odwołano się

 
do Katechizmu Kościoła Katolickiego



 

Dzięki bogatej szacie graficznej i urozmaiconym ilustracjom 
stają

 
się

 
ciekawsze i bliższe uczniom



 

Poprzez nowatorską
 

strukturę
 

jednostki katechetycznej,  
z akcentowaniem większej aktywności uczniów, podręczniki 
stają

 
się

 
ciekawe zarówno dla katechety jak 

i dla ucznia



 

Są
 

inspiracją
 

do refleksji i kreatywnego myślenia dzięki dobrze 
wykorzystanym fotografiom, obrazom i rycinom.



3,4-LATKI 5-LATKI
Klasa „0”

KLASA I
szkoły podst.

KLASA II
szkoły podst.

KLASA III
szkoły podst.

KLASA IV
szkoły podst.

KLASA V
szkoły podst.

KLASA VI
szkoły podst.

KLASA I
gimnazjum

KLASA II
gimnazjum

KLASA III
gimnazjum

KLASA I
liceum

technikum

KLASA II
liceum

technikum

KLASA III
liceum i IV
technikum

przedszkole

szkoła podstawowa
klasy I-III

szkoła podstawowa
klasy IV-VI

gimnazjum

liceum
technikum



klasy I-III 
szkoły

podstawowej

liceum
technikum

klasy IV-VI 
szkoły

podstawowej
gimnazjumprzedszkole

Dla ucznia: podrDla ucznia: podręęczniki, zeszyty czniki, zeszyty ććwiczewiczeńń

opispodział
 

na klasy



klasy I-III 
szkoły

podstawowej
przedszkole

Dla nauczyciela: poradniki metodyczne, przewodniki Dla nauczyciela: poradniki metodyczne, przewodniki 
programowoprogramowo--dydaktyczne, materiadydaktyczne, materiałły pomocniczey pomocnicze

klasy IV-VI
szkoły

podstawowej

opis



liceum
technikumgimnazjum

Dla nauczyciela: poradniki metodyczne, przewodniki Dla nauczyciela: poradniki metodyczne, przewodniki 
programowoprogramowo--dydaktyczne, materiadydaktyczne, materiałły pomocniczey pomocnicze

PODRĘCZNIKI

opis



Charakterystyka pakietCharakterystyka pakietóów w 
edukacyjnychedukacyjnych

Program nauczania
Podręczniki do nauki religii dla ucznia
Poradniki metodyczne do nauczania 

religii dla katechety
Przewodnik programowo-dydaktyczny 

nauczania religii



Program nauczania Program nauczania --
 

przedszkoleprzedszkole

Celem wychowania religijnego dzieci w wieku 
przedszkolnym jest wskazanie na Boga jako 

Dawcę życia i Stwórcę świata, obecnego, 
bliskiego, troszczącego się

 
o człowieka, pełnego 

miłości do ludzi oraz odkrywanie miłości Boga  
w kontaktach z bliskimi osobami: rodzicami, 

opiekunami, dziadkami, rodzeństwem, 
wychowawcami, katechetami.

PODRĘCZNIKI



Program nauczania Program nauczania ––
 

3 i 43 i 4--latkilatki

Program nauczania religii dzieci trzy-
 i czteroletnich pomaga dziecku rozejrzeć
 

się
 wokół

 
siebie i dostrzec, że świat, który je otacza 

jest pełen piękna, dobroci i miłości Boga. 
Jest ukierunkowany głównie na zainteresowanie 

dziecka światem niematerialnym i nauczenie 
prostych gestów okazywania miłości i zaufania 

Bogu.

PODRĘCZNIKI



Program nauczania Program nauczania ––
 

55--latki (klasa latki (klasa „„00””))

Program nauczania religii dzieci pięcioletnich jest 
ukierunkowany na dostarczenie dziecku 

prawidłowych doświadczeń
 

obecności miłującego 
Boga, o którym słyszy i którego poznaje. 

PODRĘCZNIKI



Program nauczania Program nauczania ––
 

szkoszkołła podstawowa a podstawowa 
klasy Iklasy I--IIIIII

Głównym celem programu nauczania religii  
w klasach I-III szkoły podstawowej jest 

wypełnienie założeń
 

inicjacji w sakramenty 
pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

PODRĘCZNIKI



Program nauczania Program nauczania ––
 

klasa I klasa I 
szkoszkołły podstawowejy podstawowej

Program nauczania religii w klasie I szkoły 
podstawowej wprowadza katechizowanych w 
świat Bożych i ludzkich wartości, jakie są

 udziałem chrześcijan od chrztu świętego. 
Odwołując się

 
do międzyludzkich zachowań, 

związanych z powitaniem, słuchaniem, 
proszeniem, pochwałą, prezentowaniem osób 
bliskich i oczekiwaniem, pomaga zarówno w 

socjalizacji szkolnej, jak i aktualizacji wiary we 
wspólnocie Kościoła. PODRĘCZNIKI



Program nauczania Program nauczania ––
 

klasa IIklasa II
 szkoszkołły podstawowejy podstawowej

Program nauczania religii w klasie II szkoły 
podstawowej pomaga w doprowadzeniu 

katechizowanych do odkrycia i zachwycenia się
 Bożą

 
miłością. Treści programu  nawiązują

 
do 

codziennych doświadczeń
 

wychowanków, w 
szczególności zaś

 
do tych, które dotyczą

 słuchania, odpowiadania, dziękczynienia, 
przepraszania i przebaczania, przyjmowania 

darów, obdarowywania. 
PODRĘCZNIKI



Program nauczania Program nauczania ––
 

klasa IIIklasa III
 szkoszkołły podstawowejy podstawowej

Program nauczania religii w klasie III szkoły 
podstawowej prowadzi do spotkania z Chrystusem 

w sakramencie pokuty i pojednania oraz przez 
Komunię Świętą

 
w Eucharystii. Nawiązuje do 

codziennych doświadczeń
 

wychowanków  
i wprowadza dzieci w umotywowaną

 
wiarą

 komunię
 

z Jezusem przebaczającym grzechy oraz 
obecnym i działającym w Najświętszym 

Sakramencie. 
PODRĘCZNIKI



Program nauczania Program nauczania ––
 

szkoszkołła podstawowa a podstawowa 
klasy IVklasy IV--VIVI

Program do nauczania religii dla uczniów klas 
IV-VI szkoły podstawowej zakłada, że znają

 
oni 

już
 

prawdy o Bogu, który wzywa do życia  
w jedności i miłości z Nim oraz przebacza 

wszystkie grzechy przez swojego Syna –
 

Jezusa 
Chrystusa. 

PODRĘCZNIKI



Program nauczania Program nauczania ––
 

klasa IVklasa IV
 szkoszkołły podstawowejy podstawowej

Program nauczania religii w klasie IV szkoły 
podstawowej ma na celu wprowadzenie 

katechizowanych w historię
 

zbawienia zawartą
 na kartach Starego i Nowego Testamentu. 

Budząc zainteresowanie przesłaniem Bożym, 
program koncentruje się

 
na Osobie Jezusa 

Chrystusa. 

PODRĘCZNIKI



Program nauczania Program nauczania ––
 

klasa Vklasa V
 szkoszkołły podstawowejy podstawowej

Program nauczania religii w klasie V szkoły 
podstawowej stanowi pomoc w odkrywaniu Bożej 

obecności, Bożej mocy i Bożego działania na 
przykładzie postaci i wydarzeń

 
zarówno Starego, 

jak i Nowego Testamentu, co ułatwia poznawanie 
prawd wiary i jej wyznawanie. 

PODRĘCZNIKI



Program nauczania Program nauczania ––
 

klasa VIklasa VI
 szkoszkołły podstawowejy podstawowej

Celem programu nauczania religii w klasie VI 
szkoły podstawowej jest wprowadzenie w historię

 zbawienia, realizującą
 

się
 

w życiu i działalności 
Kościoła jako działania Ducha Świętego, 

rozwijanie poczucia przynależności do niego,  
a także poznanie i odnajdywanie własnego 

miejsca, zadań
 

w życiu rodziny, narodu, grupie 
koleżeńskiej, wspólnocie kościelnej. 

PODRĘCZNIKI



Program nauczania Program nauczania ––
 

gimnazjumgimnazjum

Program nauki religii dla gimnazjum wprowadza 
katechizowanych w tajemnicę

 
wiary w Boga, 

działającego w Starym i Nowym Przymierzu oraz 
w rzeczywistości Kościoła. 

Program ma na celu kształtowanie dojrzałej wiary  
i świadome jej wyznawanie. 

PODRĘCZNIKI



Program nauczania Program nauczania ––
 

klasa I gimnazjumklasa I gimnazjum

Głównym założeniem programu nauczania religii 
w klasie I gimnazjum jest uświadomienie prawdy, 

że to Bóg powołuje człowieka, a człowiek 
postawą

 
wiary odpowiada na to wezwanie. 

Celem programu jest ukazanie, że Bóg 
przemawia do nas przez otaczający nas świat, 

dzieje Izraela, swojego Syna i Kościół. 

PODRĘCZNIKI



Program nauczania Program nauczania ––
 

klasa II gimnazjumklasa II gimnazjum

Program nauczania religii w klasie II gimnazjum 
wprowadza uczniów w tajemnicę

 
wiary i ukazuje 

prawdę, że Chrystus obdarza każdego człowieka 
łaską życia i przywraca do jedności z Bogiem 

poprzez sakramenty, a szczególnie przez 
chrzest, pokutę

 
i Eucharystię. Celem programu 

jest wychowanie w wolności. 

PODRĘCZNIKI



Program nauczania Program nauczania ––
 

klasa III gimnazjumklasa III gimnazjum

Program nauczania religii w klasie III gimnazjum 
ukazuje, iż

 
zasadą życia chrześcijańskiego jest 

miłość, która powinna objąć
 

świat i każdego 
człowieka. Program kładzie akcent na poszanowanie 

godności i poczucia odpowiedzialności za własną
 godność

 
dziecka Bożego. 

PODRĘCZNIKI



Program nauczania Program nauczania ––
 

liceum i technikumliceum i technikum

Program nauczania religii w liceum i technikum 
przewiduje, że świadectwo wiary obejmuje 
świadectwo składane w Kościele, w świecie  
i w rodzinie. Katecheza ma pomóc młodemu 

chrześcijaninowi w wyznawaniu wiary  
w Kościele, w świadczeniu o nadziei 

chrześcijańskiej wobec świata, ma wreszcie 
przygotować

 
go do odnalezienia drogi powołania 

i założenia rodziny –
 

wspólnoty życia i miłości. 

PODRĘCZNIKI



Program nauczania Program nauczania ––
 

klasa I liceum klasa I liceum 
i klasa I technikumi klasa I technikum

Program nauczania religii w klasie I liceum i klasie I 
technikum ma uzdolnić

 
do dawania świadectwa wiary. 

Program zaczyna się
 

od postawienia ważnego 
egzystencjalnie pytania: Kim jestem? Na to pytanie 

uczniowie winni sobie odpowiedzieć, szukając 
punktów odniesienia w świecie bliższym i dalszym, 

we wspólnocie ojczystej oraz kościelnej. 

PODRĘCZNIKI



Program nauczania Program nauczania ––
 

klasa II liceum klasa II liceum 
i klasa II technikumi klasa II technikum

Program nauczania religii w klasie II liceum i klasie II 
technikum stanowi logiczną

 
kontynuację

 
programu 

klasy I. Wskazuje na potrzebę
 

identyfikacji 
wychowanka z Kościołem. Program rozpoczyna się

 od ukazania Boga jako źródła stworzenia, świata  
i człowieka. Ma pomóc uczniowi w zrozumieniu  
i rozwiązywaniu tych problemów w świetle nauki 

Chrystusa.

PODRĘCZNIKI



Program nauczania Program nauczania ––
 

klasa III liceum klasa III liceum 
i klasa IV technikumi klasa IV technikum

Program nauczania religii w klasie III liceum i klasie IV 
technikum stanowi logiczną

 
kontynuację

 
programu. 

Skupia się
 

na świadectwie Chrystusa w małżeństwie  
i rodzinie. Ukazuje zadania, jakie spoczywają

 
na 

katoliku względem rodziny i społeczności, w których 
żyje. 

PODRĘCZNIKI



PODRPODRĘĘCZNIKI DO NAUKI RELIGII CZNIKI DO NAUKI RELIGII 
DLA UCZNIA DLA UCZNIA --  OPISOPIS



 
PRZEDSZKOLE



 
SZKOŁA PODSTAWOWA



 
GIMNAZJUM



 
LICEUM I TECHNIKUM



PodrPodręęczniki czniki --
 

przedszkoleprzedszkole



 
Układ strony: (format A-4)



 
temat poszczególnej jednostki katechetycznej, 



 
kolorowa ilustracja korespondująca z

 
daną

 
jednostką, 



 
strona własnej twórczości, 



 
propozycja modlitwy (m.in. piosenka religijna, wiersz),



 
propozycja zadania do wykonania.

PODRĘCZNIKI



PodrPodręęczniki czniki --
 

klasa I szkoklasa I szkołły podstawowejy podstawowej



 
Układ strony:



 
temat poszczególnej jednostki katechetycznej, 



 
kolorowa ilustracja korespondująca z

 
daną

 
jednostką, 



 
krótkie teksty z Pisma Świętego, 



 
modlitwy, wiersze, piosenki religijne, 



 
zdanie do zapamiętania, 



 
strona twórczości dziecka (ćwiczenia, zadania).

PODRĘCZNIKI





 
Układ strony:



 
Wprowadzenie w jednostkę

 
tematyczną,



 
Bóg mówi –

 
fragment z Pisma Świętego,



 
Pomyśl –

 
pytania do refleksji nad treścią

 
katechezy, 



 
W domu –

 
propozycja pracy domowej, 



 
Zastanów się

 
i odpowiedz –

 
pytania sprawdzające.

Podręcznik ucznia klasy III zawiera także teksty pieśni 
do wykorzystania na katechezie oraz modlitwy, które 
uczeń

 
powinien znać

 
przygotowując się

 
do I Komunii 

Świętej.

PODRĘCZNIKI

PodrPodręęczniki czniki --
 

klasa II i III szkoklasa II i III szkołły podstawowejy podstawowej



Poszczególne jednostki tematyczne podręcznika do nauki religii mają
 następujący układ treści:



 

Wprowadzenie w jednostkę
 

tematyczną,


 

Bóg mówi (ta część
 

zawiera treści Pisma Świętego),


 

Nauczanie Kościoła (w tej części znajdują
 

się
 

treści z Katechizmu 
Kościoła Katolickiego oraz dokumentów Soboru Watykańskiego II),



 

Piosenka, wiersz, cytat,


 

Słowa klucze,


 

Wprowadzenie,


 

Bóg mówi,


 

Pomyśl,


 

W domu,


 

Zastanów się
 

i odpowiedz,
Po każdym bloku tematycznym są

 
umieszczone pytania kontrolne.

PODRĘCZNIKI

PodrPodręęczniki czniki ––
 

klasy IVklasy IV--VI szkoVI szkołły podstawowejy podstawowej



Poszczególne tematy zostały opracowane 
według następujących punktów:



 
wprowadzenie (świadectwo),



 
myśl, sentencja,



 
słowa klucze,



 
odkrywamy słowo Boże,



 
zgłębiamy naukę

 
Kościoła,                                                 



 
podejmujemy apostolskie wezwanie,



 
w domu,



 
zastanów się

 
i odpowiedz. 

PODRĘCZNIKI

PodrPodręęczniki czniki ––
 

gimnazjum, liceum i technikumgimnazjum, liceum i technikum



PORADNIKI METODYCZNE PORADNIKI METODYCZNE 
DO NAUCZANIA RELIGII DO NAUCZANIA RELIGII 

DLA KATECHETYDLA KATECHETY


 
PRZEDSZKOLE



 
SZKOŁA PODSTAWOWA



 
GIMNAZJUM



 
LICEUM 
I TECHNIKUM



Poradniki metodyczne Poradniki metodyczne --
 

przedszkoleprzedszkole



 

Poszczególne tematy zostały opracowane według następujących 
punktów:



 

cel ogólny,


 

cele szczegółowe,


 

metody,                                                        


 

środki dydaktyczne,


 

propozycja modlitwy na rozpoczęcie katechezy,


 

wprowadzenie,


 

rozwinięcie (przedstawienie prawdy –
 

to mówi Pan),


 

zakończenie (zastosowanie życiowe),


 

zadanie domowe,


 

propozycja modlitwy na zakończenie katechezy.

PODRĘCZNIKI



Poradniki metodyczne: szkoPoradniki metodyczne: szkołła podstawowa, a podstawowa, 
gimnazjum, liceum i technikumgimnazjum, liceum i technikum

Poszczególne tematy zostały opracowane według 
następujących punktów:



 

cel ogólny,


 

cele szczegółowe,


 

metody,                                                        


 

środki dydaktyczne,


 

propozycja modlitwy na rozpoczęcie katechezy,


 

wprowadzenie,


 

rozwinięcie (przedstawienie prawdy –
 

to mówi Pan),


 

zakończenie (zastosowanie życiowe),


 

praca domowa,


 

propozycja modlitwy na zakończenie katechezy.
PODRĘCZNIKI



Poradniki metodyczne: szkoPoradniki metodyczne: szkołła podstawowa, a podstawowa, 
gimnazjum, liceum i technikumgimnazjum, liceum i technikum

PODRĘCZNIKI



PRZEWODNIK PROGRAMOWOPRZEWODNIK PROGRAMOWO--
 DYDAKTYCZNY NAUCZANIA RELIGIIDYDAKTYCZNY NAUCZANIA RELIGII

Zawiera niezbędne pomoce katechetyczne w organizacji 
warsztatu pracy katechety: 



 
PROGRAM NAUCZANIA RELIGII,



 
PLAN EDUKACJI RELIGIJNEJ,



 
KRYTERIA OCENIANIA.



Przewodnik programowoPrzewodnik programowo--dydaktyczny dydaktyczny 
nauczania religiinauczania religii



 
został

 
przygotowany

 
na bazie Programu nauczania religii 

Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu 
Polski; 



 
stosuje terminologię

 
i standardy edukacji szkolnej oraz 

wytyczne zawarte w dokumentach katechetycznych Kościoła; 


 
ułatwia realizację

 
programu  wersji podręcznikowej  

i ćwiczeniowej; 


 
proponuje ciekawe rozwiązania metodyczne; 



 
ukazuje możliwości integracji między przedmiotowej; 



 
pomaga katechecie określić

 
wymagania i osiągnięcia ucznia 

oraz ustalić
 

jasne i czytelne kryteria oceniania.
PODRĘCZNIKI



Przewodnik programowoPrzewodnik programowo--dydaktyczny dydaktyczny 
nauczania religiinauczania religii

PODRĘCZNIKI



Pakiet edukacyjny Pakiet edukacyjny 
dla katechezy przedszkolnejdla katechezy przedszkolnej

Program nauczania religii 
dla przedszkoli:

„Kochamy Dobrego Boga”
Nr programu AZ-0-01/10

3,4-LATKI 5-LATKI
Klasa „0”



Pakiet edukacyjny Pakiet edukacyjny 
dla katechezy przedszkolnejdla katechezy przedszkolnej

 
nr programu AZnr programu AZ--00--01/1001/10

Całość
 

programu zawarta jest w następujących tytułach:

3,4-LATKI „Pan Bóg kocha dzieci”

5-LATKI
Klasa „0” „Jesteśmy dziećmi Bożymi”



33--  i 4i 4--LATKILATKI
 „„Pan BPan Bóóg kocha dziecig kocha dzieci””



 

Podręcznik  ucznia  



 

Podręcznik metodyczny



 

Przewodnik programowo-dydaktyczny  


 

program nauczania religii 


 

plan edukacji religijnej



 

Materiały pomocnicze dla katechety


 

58 barwnych ilustracji formatu 34 x 47 cm



33--  i 4i 4--LATKILATKI
 „„Pan BPan Bóóg Kocha Dziecig Kocha Dzieci””


 

nr programu AZ-0-01/10


 
nr podręcznika AZ-01-01/10-RA-2/12



33--  i 4i 4--LATKILATKI
 „„Pan BPan Bóóg Kocha Dziecig Kocha Dzieci””


 

podręcznik


 
materiały pomocnicze 
dla katechety



PodrPodręęcznik 3 cznik 3 ––
 

i 4i 4--latkilatki



PodrPodręęcznik 3cznik 3--
 

i 4i 4--latkilatki



PodrPodręęcznik 3cznik 3--
 

i 4i 4--latkilatki



55--LATKI (LATKI (Klasa „0”)
 „„JesteJesteśśmy dziemy dzieććmi Bomi Bożżymiymi””



 

Podręcznik  ucznia  



 

Podręcznik metodyczny



 

Przewodnik programowo-dydaktyczny  


 

program nauczania religii 


 

plan edukacji religijnej


 

plan wynikowy



 

Materiały pomocnicze dla katechety  


 

61 barwnych ilustracji formatu 34 x 47 cm



55--LATKI (LATKI (Klasa „0”)
 „„JesteJesteśśmy dziemy dzieććmi Bomi Bożżymiymi””


 

nr programu AZ-0-01/10


 
nr podręcznika AZ-03-01/10-RA-1/11



55--LATKI (LATKI (Klasa „0”)
 „„JesteJesteśśmy dziemy dzieććmi Bomi Bożżymiymi””


 

podręcznik


 
materiały pomocnicze 
dla katechety



PodrPodręęcznik 5cznik 5--latki (Klasa latki (Klasa „„00””))



PodrPodręęcznik 5cznik 5--latki (Klasa latki (Klasa „„00””))



PodrPodręęcznik 5cznik 5--latki (Klasa latki (Klasa „„00””))



Pakiet edukacyjny Pakiet edukacyjny 
dla klas Idla klas I--III szkoIII szkołły podstawowejy podstawowej

Program nauczania religii w klasach 
I-III szkoły podstawowej:

„W drodze do wieczernika”
nr programu AZ-1-01/10

KLASA I KLASA II KLASA III



Pakiet edukacyjny Pakiet edukacyjny 
dla klas Idla klas I--III szkoIII szkołły podstawowejy podstawowej

„Jesteśmy w rodzinie Jezusa”KLASA I

KLASA II

KLASA III

„Kochamy Pana Jezusa”

„Przyjmujemy Pana Jezusa”

Całość
 

programu zawarta jest w następujących tytułach:



Klasa I szkoKlasa I szkołły podstawowejy podstawowej
 „„JesteJesteśśmy w rodzinie Jezusamy w rodzinie Jezusa””



 

Podręcznik  ucznia  



 

Podręcznik metodyczny



 

Przewodnik programowo-dydaktyczny  


 

program nauczania religii 


 

plan edukacji religijnej


 

plan wynikowy


 

kryteria oceniania



 

Materiały pomocnicze dla katechety  


 

zestaw 62 barwnych ilustracji formatu 34 x 47 cm



Klasa I szkoKlasa I szkołły podstawowejy podstawowej
 „„JesteJesteśśmy w rodzinie Jezusamy w rodzinie Jezusa””


 

nr programu AZ-1-01/10


 
nr podręcznika AZ-11-01/10-RA-1/11



PodrPodręęcznik cznik --
 

klasa I szkoklasa I szkołły podstawowejy podstawowej



PodrPodręęcznik klasa I szkocznik klasa I szkołły podstawowejy podstawowej



MateriaMateriałły pomocnicze klasa I szkoy pomocnicze klasa I szkołły podstawowejy podstawowej



Klasa II szkoKlasa II szkołły podstawowejy podstawowej
 „„Kochamy Pana JezusaKochamy Pana Jezusa””



 

Podręcznik  ucznia



 

Zeszyt ćwiczeń



 

Podręcznik metodyczny



 

Przewodnik programowo-dydaktyczny  


 

program nauczania religii 


 

plan dydaktyczny edukacji religijnej


 

kryteria oceniania



Klasa II szkoKlasa II szkołły podstawowejy podstawowej
 „„Kochamy Pana JezusaKochamy Pana Jezusa””


 

nr programu AZ-1-01/10


 
nr podręcznika RA-12-01/10-RA-2/13



PodrPodręęcznik klasa II szkocznik klasa II szkołły podstawowejy podstawowej



PodrPodręęcznik klasa II szkocznik klasa II szkołły podstawowejy podstawowej



Zeszyt Zeszyt ććwiczewiczeńń
 

klasa II szkoklasa II szkołły podstawowejy podstawowej



Klasa III szkoKlasa III szkołły podstawowejy podstawowej
 „„Przyjmujemy Pana JezusaPrzyjmujemy Pana Jezusa””



 

Podręcznik  ucznia  



 

Zeszyt ćwiczeń



 

Podręcznik metodyczny



 

Przewodnik programowo-dydaktyczny  


 

program nauczania religii 


 

plan dydaktyczny edukacji religijnej


 

kryteria oceniania



Klasa III szkoKlasa III szkołły podstawowejy podstawowej
 „„Przyjmujemy Pana JezusaPrzyjmujemy Pana Jezusa””


 

nr programu AZ-1-01/10


 
nr podręcznika RA-13-01/10-RA-1/14



PodrPodręęcznik klasa III szkocznik klasa III szkołły podstawowejy podstawowej



PodrPodręęcznik klasa III szkocznik klasa III szkołły podstawowejy podstawowej



Zeszyt Zeszyt ććwiczewiczeńń
 

klasa III szkoklasa III szkołły podstawowejy podstawowej



Pakiet edukacyjny Pakiet edukacyjny 
dla klas IVdla klas IV--VI szkoVI szkołły podstawowejy podstawowej

Program nauczania religii w klasach 
IV-VI szkoły podstawowej:

„Poznaję
 

Boga i w Niego wierzę”
nr programu AZ-2-01/10

KLASA IV KLASA V KLASA VI



Pakiet edukacyjny Pakiet edukacyjny 
dla klas IVdla klas IV--VI szkoVI szkołły podstawowejy podstawowej

„Jestem chrześcijaninem”KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

„Wierzę
 

w Boga”

„Wierzę
 

w Kościół”

Całość
 

programu zawarta jest w następujących tytułach:



Klasa IV szkoKlasa IV szkołły podstawowejy podstawowej
 „„Jestem chrzeJestem chrześścijaninemcijaninem””



 

Podręcznik  ucznia  



 

Zeszyt ćwiczeń



 

Podręcznik metodyczny



 

Przewodnik programowo-dydaktyczny  


 

program nauczania religii 


 

plan dydaktyczny edukacji religijnej


 

kryteria oceniania



 

Materiały pomocnicze dla katechety  


 

37 barwnych ilustracji formatu 34 x 47 cm



Klasa IV szkoKlasa IV szkołły podstawowejy podstawowej
 „„Jestem chrzeJestem chrześścijaninemcijaninem””


 

nr programu AZ-2-01/10


 
nr podręcznika AZ-21-01/10-RA-1/13



PodrPodręęcznik klasa IV szkocznik klasa IV szkołły podstawowejy podstawowej



PodrPodręęcznik klasa IV szkocznik klasa IV szkołły podstawowejy podstawowej



Zeszyt Zeszyt ććwiczewiczeńń
 

klasa IV szkoklasa IV szkołły podstawowejy podstawowej



MateriaMateriałły pomocnicze klasa IV szkoy pomocnicze klasa IV szkołły podstawowejy podstawowej



Klasa V szkoKlasa V szkołły podstawowejy podstawowej
 „„WierzWierzęę  w Bogaw Boga””



 

Podręcznik  ucznia  



 

Zeszyt ćwiczeń



 

Podręcznik metodyczny



 

Przewodnik programowo-dydaktyczny  


 

program nauczania religii 


 

plan dydaktyczny edukacji religijnej


 

kryteria oceniania



Klasa V szkoKlasa V szkołły podstawowejy podstawowej
 „„WierzWierzęę  w Bogaw Boga””


 

nr programu AZ-2-01/10


 
nr podręcznika RA-22-01/10-RA-3/13



PodrPodręęcznik klasa V szkocznik klasa V szkołły podstawowejy podstawowej



PodrPodręęcznik klasa V szkocznik klasa V szkołły podstawowejy podstawowej



Zeszyt Zeszyt ććwiczewiczeńń
 

klasa V szkoklasa V szkołły podstawowejy podstawowej



Klasa VI szkoKlasa VI szkołły podstawowejy podstawowej
 „„WierzWierzęę  w Kow Kośścicióółł””



 

Podręcznik  ucznia  



 

Zeszyt ćwiczeń



 

Podręcznik metodyczny



 

Przewodnik programowo-dydaktyczny  


 

program nauczania religii 


 

plan dydaktyczny edukacji religijnej


 

kryteria oceniania



Klasa VI szkoKlasa VI szkołły podstawowejy podstawowej
 „„WierzWierzęę  w Kow Kośścicióółł””


 

nr programu AZ-2-01/10


 
nr podręcznika RA-23-01/10-RA-2/14



PodrPodręęcznik klasa VI szkocznik klasa VI szkołły podstawowejy podstawowej



PodrPodręęcznik klasa VI szkocznik klasa VI szkołły podstawowejy podstawowej



Zeszyt Zeszyt ććwiczewiczeńń
 

klasa VI szkoklasa VI szkołły podstawowejy podstawowej



Pakiet edukacyjny Pakiet edukacyjny 
dla klas Idla klas I--III gimnazjumIII gimnazjum

Program nauczania religii w klasach 
I-III gimnazjum:

„Pójść
 

za Jezusem Chrystusem”
nr programu AZ-3-01/10

KLASA I
gimnazjum

KLASA II
gimnazjum

KLASA III
gimnazjum



Pakiet edukacyjny Pakiet edukacyjny 
dla klas Idla klas I--III gimnazjumIII gimnazjum

„Spotkanie ze Słowem”KLASA I
gimnazjum

KLASA II
gimnazjum

KLASA III
gimnazjum

„Aby nie ustać
 

w drodze”

„Żyć
 

w miłości Boga”

Całość
 

programu zawarta jest w następujących tytułach:



Klasa I gimnazjumKlasa I gimnazjum
 „„Spotkanie ze SSpotkanie ze Słłowemowem””



 

Podręcznik  ucznia  



 

Zeszyt ćwiczeń



 

Poradnik metodyczny (segregator):


 

Przewodnik programowo-dydaktyczny


 

program nauczania religii 


 

plan edukacji religijnej


 

plan wynikowy


 

kryteria oceniania


 

Poradnik metodyczny -
 

katechezy: 1-14


 

Poradnik metodyczny -
 

katechezy: 15-27


 

Poradnik metodyczny -
 

katechezy: 28-42


 

Poradnik metodyczny -
 

katechezy: 43-55


 

Poradnik metodyczny -
 

katechezy: 56-65



Klasa I gimnazjumKlasa I gimnazjum
 „„Spotkanie ze SSpotkanie ze Słłowemowem””


 

nr programu AZ-3-01/10


 
nr podręcznika RA-31-01/10-RA-1/12



PodrPodręęcznik klasa I gimnazjumcznik klasa I gimnazjum



PodrPodręęcznik klasa I gimnazjumcznik klasa I gimnazjum



Zeszyt Zeszyt ććwiczewiczeńń
 

klasa I gimnazjumklasa I gimnazjum



Klasa II gimnazjumKlasa II gimnazjum
 „„Aby nie ustaAby nie ustaćć  w drodzew drodze””



 

Podręcznik  ucznia 



 

Zeszyt ćwiczeń



 

Poradnik metodyczny (segregator):


 

Przewodnik programowo-dydaktyczny


 

program nauczania religii 


 

plan dydaktyczny edukacji religijnej


 

kryteria oceniania


 

Poradnik metodyczny -
 

katechezy: 1-16


 

Poradnik metodyczny -
 

katechezy: 17-30


 

Poradnik metodyczny -
 

katechezy: 31-45


 

Poradnik metodyczny -
 

katechezy: 46-60



Klasa II gimnazjumKlasa II gimnazjum
 „„Aby nie ustaAby nie ustaćć  w drodzew drodze””


 

nr programu AZ-3-01/10


 
nr podręcznika RA-32-01/10-RA-4/13



PodrPodręęcznik klasa II gimnazjumcznik klasa II gimnazjum



Zeszyt Zeszyt ććwiczewiczeńń
 

klasa II gimnazjumklasa II gimnazjum



Zeszyt Zeszyt ććwiczewiczeńń
 

klasa II gimnazjumklasa II gimnazjum



Klasa III gimnazjumKlasa III gimnazjum
 „„ŻŻyyćć  w miw miłłoośści Bogaci Boga””



 

Podręcznik  ucznia  



 

Zeszyt ćwiczeń



 

Poradnik metodyczny (segregator):


 

Przewodnik programowo-dydaktyczny


 

program nauczania religii 


 

plan edukacji religijnej


 

plan wynikowy


 

kryteria oceniania


 

Poradnik metodyczny -
 

katechezy: 1-13


 

Poradnik metodyczny -
 

katechezy: 14-25


 

Poradnik metodyczny -
 

katechezy: 26-37


 

Poradnik metodyczny -
 

katechezy: 38-50


 

Poradnik metodyczny -
 

katechezy: 51-64



Klasa III gimnazjumKlasa III gimnazjum
 „„ŻŻyyćć  w miw miłłoośści Bogaci Boga””


 

nr programu AZ-3-01/10


 
nr podręcznika RA-33-01/10-RA-3/14



PodrPodręęcznik klasa III gimnazjumcznik klasa III gimnazjum



PodrPodręęcznik klasa III gimnazjumcznik klasa III gimnazjum



PodrPodręęcznik klasa III gimnazjumcznik klasa III gimnazjum



Zeszyt Zeszyt ććwiczewiczeńń
 

klasa III gimnazjumklasa III gimnazjum



Pakiet edukacyjny Pakiet edukacyjny 
dla klas Idla klas I--III liceum i technikumIII liceum i technikum

Program nauczania religii w klasach 
I-III liceum i technikum:
„Świadek Chrystusa”

nr programu AZ-4-01/10

KLASA I
liceum

technikum

KLASA II
liceum

technikum

KLASA III
liceum

technikum

KLASA III
liceum i IV
technikum



Pakiet edukacyjny Pakiet edukacyjny 
dla klas Idla klas I--III liceum i technikumIII liceum i technikum

„Świadek Chrystusa w Kościele”

„
 

Świadek Chrystusa w świecie”

„
 

Świadek Chrystusa w rodzinie”

Całość
 

programu zawarta jest w następujących tytułach:

KLASA II
liceum

technikum

KLASA I
liceum

technikum

KLASA III
liceum i IV 
technikum



Klasa I liceum i technikumKlasa I liceum i technikum
 „„  ŚŚwiadek Chrystusa w Kowiadek Chrystusa w Kośścieleciele””



 

Podręcznik  ucznia  



 

Poradnik metodyczny (segregator):


 

Przewodnik programowo-dydaktyczny


 

program nauczania religii 


 

plan edukacji religijnej


 

plan wynikowy


 

kryteria oceniania


 

Poradnik metodyczny -
 

katechezy: 1-17


 

Poradnik metodyczny -
 

katechezy: 18-32


 

Poradnik metodyczny -
 

katechezy: 33-46


 

Poradnik metodyczny -
 

katechezy: 47-64



Klasa I liceum i technikumKlasa I liceum i technikum
 „„  ŚŚwiadek Chrystusa w Kowiadek Chrystusa w Kośścieleciele””


 

nr programu AZ-4-01/10


 
nr podręcznika RA-41-01/10-RA-1/12



PodrPodręęcznik klasa I liceum i technikumcznik klasa I liceum i technikum



PodrPodręęcznik klasa I liceum i technikumcznik klasa I liceum i technikum



Klasa II liceum i technikumKlasa II liceum i technikum
 „„  ŚŚwiadek Chrystusa w wiadek Chrystusa w śświeciewiecie””



 

Podręcznik  ucznia  



 

Poradnik metodyczny (segregator):


 

Przewodnik programowo-dydaktyczny


 

program nauczania religii 


 

plan dydaktyczny edukacji religijnej


 

kryteria oceniania


 

Poradnik metodyczny -
 

katechezy: 1-13


 

Poradnik metodyczny -
 

katechezy: 14-22


 

Poradnik metodyczny -
 

katechezy: 23-36


 

Poradnik metodyczny -
 

katechezy: 37-47


 

Poradnik metodyczny -
 

katechezy: 48-61



Klasa II liceum i technikumKlasa II liceum i technikum
 „„  ŚŚwiadek Chrystusa w wiadek Chrystusa w śświeciewiecie””


 

nr programu AZ-4-01/10


 
nr podręcznika RA-42-01/10-RA-5/13



PodrPodręęcznik klasa II liceum i technikumcznik klasa II liceum i technikum



PodrPodręęcznik klasa II liceum i technikumcznik klasa II liceum i technikum



Klasa III liceum i IV technikumKlasa III liceum i IV technikum
 „„  ŚŚwiadek Chrystusa w rodziniewiadek Chrystusa w rodzinie””



 

Podręcznik  ucznia  



 

Poradnik metodyczny (segregator):


 

Przewodnik programowo-dydaktyczny


 

program nauczania religii 


 

plan edukacji religijnej


 

plan wynikowy


 

kryteria oceniania


 

Poradnik metodyczny -
 

katechezy: 1-10


 

Poradnik metodyczny -
 

katechezy: 11-20


 

Poradnik metodyczny -
 

katechezy: 21-29


 

Poradnik metodyczny -
 

katechezy: 30-39



Klasa III liceum i IV technikumKlasa III liceum i IV technikum
 „„  ŚŚwiadek Chrystusa w rodziniewiadek Chrystusa w rodzinie””


 

nr programu AZ-4-01/10


 
nr podręcznika RA-43-01/10-RA-4/14



Informacje kontaktowe:

ul. Malczewskiego 1
26-600 Radom
tel. 48 34 062 38
www.katecheza.radom.opoka.net.pl

ul. Żeromskiego 4
27-600 Sandomierz
tel. 15 64 40 400
www.wds.com.pl



Serwis internetowy dla katechetów
 www.katechizmy.com.pl

Nadrzędnym celem funkcjonowania serwisu jest kompleksowe wspieranie 
pracy katechetów, w szczególności realizujących nasz program nauczania 
religii.

Portal zawiera szczegółowe informacje dotyczące programu nauczania, 
podręczników, poradników i przewodników dydaktycznych oraz bazę

 darmowych pomocy dydaktycznych do wykorzystania na tablicach 
interaktywnych.

Serwis jest stale aktualizowany i poszerzany o nowe zasoby, czekamy 
również

 
na Państwa pomysły i propozycje odnośnie jego funkcjonowania.



Serwis internetowy dla katechetów
 www.katechizmy.com.pl



Serwis internetowy dla katechetów
 www.katechizmy.com.pl



Serwis internetowy dla katechetów
 www.katechizmy.com.pl
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