Rozkład treści programowych dla trzy- i czterolatków
Przedmiot:
religia
Grupa wiekowa:
trzy- i czterolatki
Liczba tygodni nauki:
32
Środki dydaktyczne:
 podręcznik metodyczny dla nauczyciela: Bóg kocha nas. Podręcznik metodyczny do nauki religii dla dzieci trzy- i czteroletnich.
 podręcznik dla ucznia: Bóg kocha nas. Podręcznik do nauki religii dla dzieci trzy- i czteroletnich.
ROZDZIAŁ

CELE

TERMIN
REALIZACJI:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

W przedszkolu na katechezie.
Wśród kolegów i koleżanek.
Rodzice mnie kochają.
Dom rodzinny.
Święty Florian – przyjaciel z nieba.
Bawimy się i śpiewamy, wielbiąc Boga.

wrzesień

− Uświadomienie miejsca zamieszkania i rozpoznawanie
II.
budowli: dom, kościół, przedszkole, szkoła...
Podziwiamy piękny − Odkrywanie śladów Boga w świecie, uwrażliwienie na
świat, w którym
piękno przyrody.
żyjemy
− Uświadomienie, że wszystko, co nas otacza,
otrzymaliśmy od dobrego Boga.

7.
8.
9.
10.
11.

Gdzie mieszkamy?
Podziwiamy piękno świata.
Potrzebujemy wody i światła.
Bóg dał nam rośliny i zwierzęta.
Szanujemy dary dobrego Boga.

październik

− Wyjaśnienie, że Bóg jest Stwórcą i Dawcą świata, a
człowiek jest najpiękniejszym stworzeniem Boga.
− Formowanie do wdzięczności Bogu za świat i wszystkie
Jego dary.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Wspaniały Bóg podarował nam świat.
Najpiękniejsze stworzenie Boga – człowiek.
Inni troszczą się o mnie.
Bóg troszczy się o nas.
Cieszę się, że jestem zdrowy.
Bóg jest przy mnie, gdy choruję.
Dziękujemy Bogu za wszystkie Jego dary.

listopad

Mama Pana Jezusa.
Dobry Święty Mikołaj.
Ubieramy choinkę.
Kolędy dla Jezusa.

grudzień

I.
Nasze spotkania w
przedszkolu

III.
Jesteśmy w rękach
Boga

IV.
Jezus jest wśród
nas

− Zainteresowanie tematyką religijną i budowanie
pozytywnych relacji z grupą rówieśniczą.
− Odkrycie miłości i troski rodziców. Wskazanie domu i
rodziny jako najważniejszego miejsca dla dziecka.
− Ukazanie postaci św. Floriana jako patrona roku.

TEMATY

− Ukazanie życia Maryi – mamy Pana Jezusa.
19.
− Przybliżenie postaci św. Mikołaja i jego dobroci.
20.
− Ukazanie prawdy, że Jezus narodził się w stajence i jest 21.
największym darem Boga.
22.
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− Zachęcenie do wyrażania radości i wdzięczności z 23. Narodziny Jezusa w stajence.
narodzin Pana Jezusa.
24. Gdy Pan Jezus był malutki.
− Ukazanie Boga jako kochającego Ojca.
− Odkrywanie swojego miejsca w rodzinie.
− Przybliżenie kilku informacji o Świętej Rodzinie i o
modlitwie w rodzinie.
− Uświadomienie, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Bóg jest naszym Ojcem.
Bóg kocha nas i wszystkich ludzi.
Bóg pragnie naszego szczęścia.
Moja rodzina.
Święta Rodzina.
Święty Józef troszczy się o Świętą Rodzinę.
Pomagamy sobie wzajemnie.
W rodzinie uczymy się rozmawiać z Bogiem.

styczeń,
luty

33.
34.
35.
36.
37.

Radujemy się w rodzinie.
Świętujemy w rodzinie.
Spotykamy się z Bogiem w kościele w niedziele i święta.
Poznajemy znaki religijne w rodzinie.
Poznajemy wyjątkową Księgę.

luty,
marzec

VI.
Radość w rodzinie

− Odkrywanie motywów radości w rodzinie.
− Ukazanie sposobów świętowania w rodzinie.
− Uświadomienie, czym jest kościół i po co się w nim
ludzie gromadzą.
− Przybliżenie najważniejszych informacji o Piśmie
Świętym.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Jezus spotyka się z ludźmi.
Jak kochać dobrego Boga?
Jak słuchać dobrego Boga?
Jak kochać innych ludzi?
Jak być dzieckiem Bożym?
Dlaczego pomagamy innym?
Z Jezusem troszczymy się o chorych.
Jezus uczy nas dziękować dobremu Bogu.

marzec,
kwiecień

VII.
Jezus uczy

− Ukazanie Jezusa przychodzącego do wszystkich ludzi.
− Odkrywanie sposobów słuchania Jezusa.
− Rozpoznawanie sposobów wyrażania miłości do Boga i
innych ludzi.
− Kształtowanie umiejętności dzielenia się z innymi
ludźmi.
− Ukazanie Jezusa troszczącego się o chorych.
− Odkrywanie modlitwy dziękczynnej w życiu dziecka
Bożego.

Naśladujemy Jezusa.
Chcemy być dobrzy.
Wybieramy dobro – unikamy zła.
Dzielimy się z innymi.
Mamy przyjaciół.
Szanujemy i słuchamy starszych.

maj

VIII.
Jesteśmy dziećmi
Boga

− Ukazanie Jezusa jako wzoru do naśladowania.
46.
− Odkrywanie, czym jest dobro.
47.
− Formowanie postawy umiejętności dzielenia się oraz 48.
okazywania szacunku starszym.
49.
50.
51.

IX.
Rozmawiamy z
Panem Bogiem

− Zapoznanie ze znakiem krzyża.
52.
− Uświadomienie, że modlitwa jest rozmową z Panem 53.
Bogiem.
54.
55.

Znak krzyża – modlitwa.
Mówimy do Pana Boga.
Przepraszamy Pana Boga.
Prosimy Pana Boga.

czerwiec

V.
W rodzinie
odkrywamy miłość
Boga
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− Zapoznanie z modlitwą przeproszenia,
dziękczynienia i uwielbienia Boga.

X.
Spotykamy się z
Panem Bogiem w
rytmie roku
liturgicznego
Kościoła

prośby, 56. Dziękujemy Panu Bogu.
57. Chwalimy Pana Boga.

− Ukazanie Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II jako
przyjaciela dzieci.
− Ukazanie tematyki misji.
− Przybliżenie postaci wybranych świętych.
− Ukazanie Pana Jezusa jako Króla.
− Wyjaśnienie symbolu palmy wielkanocnej i przeżywania
radości chrześcijańskiej.
− Ukazanie wakacji jako czasu wypoczynku z
najbliższymi.

58. Lolek z Wadowic – wzrastam z bł. Janem Pawłem II.
październik
59. Zabawy i zabawki dzieci z innych krajów – misje.
60. Przyjaciele Świętego Floriana z nieba – uroczystość Wszystkich listopad
Świętych.
61. Jezus jest naszym Królem.
62. Palma wielkanocna.
marzec
63. Koszyczek wielkanocny.
kwiecień
64. Alleluja! Jezus żyje.
65. Z najbliższymi na wakacjach.
czerwiec
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