Rozkład materiału – treści programowe dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Przedmiot:
religia
Klasa:
siódma szkoły podstawowej
Tygodniowa liczba godzin:
2
Przyjęto liczbę tygodni nauki:
32
Środki dydaktyczne:
– podręcznik metodyczny dla nauczyciela: Duch Święty darem dla człowieka. Podręcznik metodyczny do nauki religii dla klasy VII szkoły
podstawowej,
– podręcznik dla ucznia: Duch Święty darem dla człowieka. Podręcznik do nauki religii dla klasy VII szkoły podstawowej,
– ćwiczenia dla ucznia: Duch Święty darem dla człowieka. Zeszyt ćwiczeń do nauki religii dla klasy VII szkoły podstawowej.
ROZDZIAŁ
I. Pogłębiam swoją
wiarę

II. Przeciwko Bogu i
człowiekowi

CELE

TEMATY

– Kształtowanie postawy rozwoju wiary we wspólnocie
Kościoła.
– Przybliżenie postaci św. Brata Alberta i bł. Karoliny
Kózkówny jako patronów roku; zachęcenie do
naśladowania patronów w walce ze złem.
– Usystematyzowanie wiadomości o modlitwie.
– Ukazanie znaczenia modlitwy w życiu chrześcijanina.
– Wyjaśnienie zła osobowego i istoty grzechu.
– Uświadomienie obecności i działania złego ducha w
świecie.
– Ukazanie grzechu społecznego.
– Kształtowanie postawy pracy nad sobą.
– Przedstawienie niebezpieczeństwa uzależnień.
– Kształtowanie umiejętności formułowania osobistej
modlitwy dziękczynienia i uwielbienia.

1. Żyję we wspólnocie wiary.
2. Tworzymy wspólnoty życia.
3. Wiara jest łaską i wyzwaniem.
4. Brat Albert Chmielowski – dostrzec ubogich.
5. Karolina Kózkówna – wartość czystości.
6. Piękno modlitwy.
7. Jak żyć modlitwą? – katecheza powtórzeniowa.
8. Szatan – przeciwnik dobra i człowieka.
9. Pokusy i grzechy.
10. Zło i cierpienie w świecie.
11. Niebezpieczeństwo uzależnień.
12. Pracuję nad sobą.
13. Przeciwstawiam się złu – katecheza
powtórzeniowa.
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ROZDZIAŁ
III. Dekalog

IV. Duch Święty
w Kościele

V. Paraklet

VI. Jezus w historii
zbawienia

CELE
– Ukazanie głębokich relacji z Bogiem i ludźmi jako
sensu życia.
– Pogłębienie wiedzy na temat znaczenia przykazań
Dekalogu.
– Rozwijanie świadomości znaczenia modlitwy w
życiu chrześcijanina.
– Pomoc w budowaniu hierarchii wartości opartej na
wierze.
– Rozwijanie umiejętności wartościowania w oparciu o
Dekalog.
– Kształtowanie prawego sumienia.
– Pogłębianie wiadomości na temat Osoby Ducha
Świętego i Jego roli w historii zbawienia.
– Ukazanie działania Ducha Świętego w Kościele.
– Rozwijanie świadomości znaczenia modlitwy do
Ducha Świętego.
– Kształtowanie postawy katolika otwartego na
działanie Ducha Świętego.
– Pogłębianie wiadomości na temat Osoby Ducha
Świętego i Jego roli w historii zbawienia.
– Wyjaśnienie istoty grzechu przeciwko Duchowi
Świętemu.
– Motywowanie do odkrywania znaczenia darów i
owoców Ducha Świętego.
– Pogłębienie wiadomości na temat życia, działalności i
nauczania Jezusa Chrystusa.
– Ukazanie zbawczego sensu Wcielenia.
– Uświadomienie aktualności historii zbawienia.
– Zapoznanie z działalnością Apostołów.
– Motywowanie do poszukiwania i podjęcia drogi
świętości.

TEMATY

TERMIN
REALIZACJI

14. Człowiek pragnie szczęścia.
15. Bóg na pierwszym miejscu.
16. Imię Pana jest święte.
17. Czas Boga.
18. Kocham swoich rodziców.
19. Staję po stronie życia.
20. Dojrzewam do miłości.
21. Gdzie skarb twój, tam serce twoje.
22. Żyję w prawdzie.
23. Czego pragnę, czego pożądam?
24. Dyscyplina myśli.
25. Jesteśmy wolni – katecheza powtórzeniowa.
26. Pięćdziesiątnica.
27. Wierzę w Ducha Świętego.
28. Duch Święty prowadzi Kościół.
29. Dać się porwać Duchowi Świętemu.

listopad,

30. Paraklet.
31. Dary, owoce i charyzmaty Ducha Świętego.
32. Przeciw Duchowi Świętemu.
33. Jak żyć w Duchu Świętym? – katecheza
powtórzeniowa.

luty

34. Dobra Nowina.
35. Historia zbawienia.
36. «A wy za kogo Mnie uważacie?»
37. Świadectwo Apostołów.
38. Ja w oczach Jezusa.
39. Jak żyć Ewangelią? – katecheza
powtórzeniowa.

marzec,
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ROZDZIAŁ

CELE

TEMATY

VII. Maryja w historii
zbawienia

– Zapoznanie z nauczaniem Kościoła dotyczącym
Maryi.
– Wyjaśnienie najważniejszych prawd objawionych
dotyczących Maryi:
 Boże Macierzyństwo,
 Wieczyste Dziewictwo,
 Niepokalane Poczęcie,
 Wniebowzięcie.
– Kształtowanie umiejętności zaufania i osobistej
modlitwy w duchu maryjnym.
– Pogłębianie rozumienia obchodów uroczystości i
świąt maryjnych w Kościele.
– Przedstawienie historii Kościoła od XV do XVIII w.
– Rozwijanie umiejętności dostrzegania działania Boga
w dziejach świata i każdego człowieka.
– Przybliżenie postaci świętych i błogosławionych.
– Kształtowanie postawy chrześcijańskiego
zaangażowania w życie społeczne.
– Kształtowanie postawy wierności nauczaniu Kościoła
katolickiego i odpowiedzialności za jedność
chrześcijan.

40. Niezwykłe kobiety w Biblii.
41. Maryja wybrana przez Boga.
42. Theotokos i Parthenos. Dziewicza Matka Boga.
43. Immaculata. Niepokalana.
44. Mater Ecclesiae. Matka Kościoła
Wniebowzięta.
45. Maryja wzorem świętości – katecheza
powtórzeniowa.

kwiecień

46. Jadwiga Andegaweńska.
47. Renesans.
48. Marcin Luter i reformacja.
49. Sobór Trydencki i kontrreformacja.
50. Ignacy Loyola, Franciszek Ksawery, Wincenty
a Paulo.
51. Tolerancja w Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
52. Kościół i szkolnictwo w XVIII-wiecznej
Polsce.
53. Katolicyzm, prawosławie i protestantyzm.
54. «Ojcze, spraw, aby byli jedno» – katecheza
powtórzeniowa.
55. Słowo Boże mocą Karola Wojtyły.
56. W sieci przypowieści Jezusa.
57. Jak dążyć do doskonałości?
58. O krok dalej – sakrament bierzmowania.
59. Budując samych siebie.
60. Albert i Karolina – życie chrześcijanina.

maj

VIII. Duch Święty
działa w Kościele

IX. Chcę żyć
Ewangelią

– Ukazanie wartości słowa Bożego w życiu Karola
Wojtyły.
– Pogłębienie wiadomości na temat życia i nauczania
Jezusa Chrystusa.
– Ukazanie sakramentu bierzmowania jako początku
świadomego rozwoju życia duchowego w Kościele.
– Motywowanie do poszukiwania i podjęcia drogi
świętości.

czerwiec

3

