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Rozkład materiału – treści programowe dla klasy trzeciej szkoły podstawowej 

Przedmiot: religia 
Klasa: trzecia szkoły podstawowej 
Tygodniowa liczba godzin: 2 
Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 
Środki dydaktyczne: 
– podręcznik metodyczny dla nauczyciela: Jezus przychodzi do nas. Podręcznik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej, 
– podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia: Jezus przychodzi do nas. Podręcznik do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej. 

ROZDZIAŁ CELE TEMATY TERMIN 
REALIZACJI 

I. Jezus nas zaprasza – Ukazanie przyjęcia Pana Jezusa w Komunii Świętej 
jako najważniejszego wydarzenia w życiu człowieka. 

– Ukazanie świętych i błogosławionych jako przyjaciół 
Pana Jezusa wypełniających Jego naukę. 

– Zapoznanie z przykładami ludzi, którzy uczą nas mo-
dlitwy – szczególnie Maryi. 

– Zapoznanie z prawdą o Niepokalanym Poczęciu Naj-
świętszej Maryi Panny. 

– Zapoznanie z najważniejszymi rodzajami modlitwy. 
– Zapoznanie z patronem klasy trzeciej – św. Stanisła-

wem Kostką. 
– Wyjaśnienie różnic między chlebem powszednim a 

Chlebem Eucharystycznym. 
– Kształtowanie postawy szacunku wobec Eucharystii 

oraz pokarmu codziennego. 

1. Wyjątkowy rok szkolny. 
2. Przyjaciele Pana Jezusa. 
3. Z Niepokalaną przygotowujemy się do Pierw-

szej Komunii Świętej. 
4. Święty Stanisław Kostka prowadzi nas do spo-

tkania z Jezusem. 
5. Chleb powszedni i Chleb Eucharystyczny. 

wrzesień 

II. Jezus uczy nas rozma-
wiać z Bogiem Ojcem 

– Pogłębienie wiadomości o modlitwie Ojcze nasz. 
– Ukazanie Modlitwy Pańskiej jako wzoru modlitwy. 
– Przybliżanie prawdy o świętości imienia Bożego. 
– Przybliżenie prawdy o królestwie Bożym. 
– Ukazanie woli Bożej jako szczęścia ludzi. 
– Ukazanie znaczenia pokarmu w życiu człowieka. 

6. W modlitwie spotykamy się z kochającym Bo-
giem Ojcem. 

7. Ojcze nasz – niech się święci imię Twoje. 
8. Ojcze nasz – niech przyjdzie królestwo Twoje. 
9. Ojcze nasz – Twoja wola niech się spełnia. 

październik, 
listopad 
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ROZDZIAŁ CELE TEMATY TERMIN 
REALIZACJI 

– Uświadomienie problemu głodu. 
– Uświadomienie własnej słabości i możliwości otrzy-

mania przebaczenia za popełnione grzechy. 
– Ukazanie potrzeby przebaczania. 
– Uświadomienie, czym jest pokusa i poszerzenie wia-

domości o pokusie. 
– Odkrywanie sposobów walki z pokusami. 
– Przybliżenie pojęcia zbawienie. 

10. Ojcze nasz – niech nikomu nie zabraknie 
chleba. 

11. Ojcze nasz – przebacz nam i naucz nas przeba-
czać naszym winowajcom. 

12. Ojcze nasz – ucz nas walczyć z pokusami. 
13. Ojcze nasz – zbaw nas od złego. 

III. Drogowskazy do 
nieba 

– Zapoznanie z Dekalogiem i ukazanie jego znaczenia 
w codziennym życiu. 

– Ukazanie Dekalogu jako drogowskazu na szczęśliwe 
życie. 

– Uświadomienie grzechów przeciwko poszczególnym 
przykazaniom Bożym. 

– Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych przykazań. 
– Ukazanie wartości życia ludzkiego. 
– Ukazanie wartości cnoty prawdomówności. 
– Uświadomienie potrzeby panowania nad swoimi pra-

gnieniami. 

14. Drogowskazy do nieba. 
15. Bóg na pierwszym miejscu – Nie będziesz miał 

bogów cudzych przede Mną. 
16. Święte imię Boga – Nie będziesz brał imienia 

Pana, Boga swego, nadaremno. 
17. Radosna niedziela – Pamiętaj, abyś dzień 

święty święcił. 
18. Kochamy naszych rodziców – Czcij ojca 

swego i matkę swoją. 
19. Troszczymy się o zdrowie i życie – Nie zabi-

jaj. 
20. Dbamy o czystość i szczęście w rodzinie – Nie 

cudzołóż. 
21. Szanujemy rzeczy innych – Nie kradnij. 
22. Żyjemy w prawdzie – Nie mów fałszywego 

świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 
23. Pielęgnujemy pragnienia – Nie pożądaj żony i 

rzeczy bliźniego. 

listopad, 
grudzień 
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ROZDZIAŁ CELE TEMATY TERMIN 
REALIZACJI 

IV. Panu Jezusowi po-
wierzamy nasze niepra-
wości 

– Ukazanie sakramentów jako znaków spotkania z Je-
zusem i pomocy w zwalczaniu grzechów. 

– Zachęcenie do dobrego przygotowania się do I spo-
wiedzi i Komunii Świętej. 

– Wyjaśnienie, czym są grzechy – lekkie i ciężkie. 
– Zapoznanie z warunkami dobrej spowiedzi. 
– Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych warunków 

dobrej spowiedzi. 
– Uświadomienie wartości pracy nad sobą. 
– Zapoznanie z metodami walki ze złymi skłonno-

ściami. 
– Poznanie i przyswojenie formuły spowiedzi. 
– Zachęta do praktykowania pierwszych piątków mie-

siąca jako regularnych spotkań z Jezusem. 

24. Dzięki sakramentom staję się święty. 
25. Grzechy lekkie. 
26. Grzechy ciężkie. 
27. Pan Jezus przez kapłanów jednoczy nas z Bo-

giem Ojcem. 
28. Rachunek sumienia. 
29. Żal za grzechy. 
30. Mocne postanowienie poprawy. 
31. Szczera spowiedź. 
32. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. 
33. Dziękujemy za miłość i przebaczenie grze-

chów. 

styczeń 

V. Spotkanie z Jezusem 
przy stole słowa Bożego 
 

– Przybliżenie znaczenia i wartości Eucharystii. 
– Uświadomienie obecności Jezusa w zgromadzeniu li-

turgicznym. 
– Zapoznanie z prawdą o współdziałaniu Osób Boskich. 
– Zapoznanie z obrzędami Liturgii Eucharystycznej. 
– Zapoznanie z postawami i gestami na Mszy Świętej. 
– Kształtowanie postawy słuchania słowa Bożego. 
– Zapoznanie z Wyznaniem wiary. 
– Ukazanie modlitwy wiernych jako modlitwy całego 

Kościoła. 
 

34. Jezus zaprasza na swoją ucztę. 
35. Pan jest z nami. 
36. Postawy i gesty na Mszy Świętej. 
37. Gromadzimy się przy stole słowa Bożego. 
38. Wyznajemy naszą wiarę. 
39. W modlitwie wiernych prosimy Boga. 

luty, 
marzec 

VI. Spotkanie z Jezusem 
przy stole chleba 

– Ukazanie najważniejszych wymiarów Eucharystii. 
– Zapoznanie z poszczególnymi częściami Mszy Świę-

tej. 
– Uświadomienie, że Komunia Święta jest pokarmem 

koniecznym w życiu. 

40. Z Jezusem ofiarowujemy się Bogu. 
41. Jezus obecny pod postacią chleba i wina. 
42. To jest Ciało moje. 
43. Dziękujemy Bogu za Jego wielkie dzieła. 
44. Oto Baranek Boży. 

marzec, 
kwiecień  
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ROZDZIAŁ CELE TEMATY TERMIN 
REALIZACJI 

– Ukazanie, że Komunia Święta jest zjednoczeniem 
człowieka z Chrystusem. 

– Uświadomienie, że Eucharystia jest sakramentem 
obecności Chrystusa. 

– Ukazanie wartości Bożego błogosławieństwa dla 
człowieka. 

 

45. Komunia Święta najwspanialszym prezentem. 
46. Błogosławieństwo Chrystusa. 

VII. Moja modlitwa – Uświadomienie wartości udziału w nabożeństwach 
jako formach spotkań z Jezusem. 

– Uświadomienie, czym jest modlitwa w życiu chrze-
ścijanina. 

– Przybliżenie rodzajów modlitw. 
– Ukazanie modlitwy w Starym Testamencie. 
– Uświadomienie, że liturgia Mszy Świętej jest dzięk-

czynieniem. 
– Przybliżenie modlitwy dziękczynnej w myślach i sło-

wach. 
– Uświadomienie roli modlitwy prośby. 
– Ukazanie, czym jest modlitwa uwielbienia. 

47. Mój biały tydzień. 
48. Przepraszam Cię, Panie Jezu! 
49. Dziękuję Ci, Panie Jezu! 
50. Proszę Cię, Panie Jezu! 
51. Uwielbiam Cię, Panie Jezu! 

kwiecień, 
maj 

VIII. Z Jezusem 
wędruję przez życie 
 

– Ukazanie roli Eucharystii w życiu Karola Wojtyły – 
św. Jana Pawła II. 

– Uświadomienie znaczenia modlitwy różańcowej jako 
rozważania życia Pana Jezusa i Maryi. 

– Uświadomienie znaczenia prawdy wiary mówiącej o 
komunii ze świętymi. 

– Ukazanie znaczenia poszczególnych okresów roku li-
turgicznego. 

– Zapoznanie z najważniejszymi zwyczajami związa-
nymi z Narodzeniem Pańskim. 

– Ukazanie niedzieli jako wyjątkowego dnia tygodnia. 

52. Lolek kocha Pana Jezusa. 
53. W modlitwie różańcowej spotykam się z Jezu-

sem i Maryją. 
54. Ze Świętymi modlę się i proszę za zmarłych. 
55. Mój Adwent. 
56. Moje Betlejem. 
57. Mój Wielki Post. 
58. Radość ze Zmartwychwstania. 
59. Kocham Cię, Panie Jezu – Najświętsze Serce 

Pana Jezusa. 
60. Święty Stanisław Kostka - mój wzór świętości. 

maj, 
październik, 
 
listopad, 
grudzień, 
 
marzec, 
kwiecień, 
czerwiec 
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ROZDZIAŁ CELE TEMATY TERMIN 
REALIZACJI 

– Zapoznanie z najważniejszymi zwyczajami związa-
nymi ze Zmartwychwstaniem Pańskim. 

– Przybliżenie form kultu Najświętszego Serca Pana Je-
zusa – nabożeństwa czerwcowe. 

– Uświadomienie znaczenia odprawiania dziewięciu 
pierwszych piątków miesiąca. 

– Zapoznanie z przykładami ludzi, którzy uczą nas mo-
dlitwy. 

– Zapoznanie z przykładami postaw moralnych ukaza-
nych w historii Kościoła. 

 

 


