
K R Y T E R I A  O C E N I A N I A  K L . 1  

 

W drodze do Wieczernika 

W DOMU I RODZINIE JEZUSA 

 

I.  WITAJCIE W SZKOLE I W DOMU BOŻYM  : katecheza 1- 7  
 

Temat 

jednostki 

lekcyjnej 

Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 

1.  

Nasze powitania 

- zna chrześcijańskie 

pozdrowienia: Niech 

będzie pochwalony..., 

Szczęść Boże. 

- wie, kogo pozdrawiać 

chrześcijańskim 

pozdrowieniem 

-potrafi witać się odpowiednio do 

sytuacji: kulturalnie i z szacunkiem. 

-chętnie posługuje się 

chrześcijańskimi 

pozdrowieniami. 

2. 

Nasze spotkania 

- potrafi odpowiednio 

zachowywać się 

w świątyni. 

-wie, jakie znaki wskazują 

na obecność Boga 

w świątyni: zapalona 

lampka, ołtarz, krzyż 

i obrazy. 

-rozróżnia znaki, które wskazują na 

obecność Boga w świątyni i je 

nazywa 

-wie, jak spotkać się 

z Jezusem. 

3. 

Jesteśmy 

rodziną Jezusa 

- wie, że chrzcielnica w 

kościele służy przy 

udzielaniu chrztu 

- wie, że od chrztu jest 

włączony do rodziny 

Jezusa 

- wie, że od chrztu jest włączony do 

rodziny Jezusa i że należy do tej 

rodziny z rodzicami, chrzestnymi, 

księdzem i innymi ludźmi. 

 
 

-  rozumie znaczenie 

sakramentu chrztu 

świętego 

4. 

Krzyż znakiem 

miłości Jezusa 

do nas 

- potrafi przeżegnać się.  

  
- szanuje miejsca, gdzie 

jest krzyż.  

- rozumie potrzebę 

wykonywania znaku 

krzyża świętego na 

początku i końcu 

modlitwy N4 

- wie, gdzie spotykamy krzyż i że 

oznacza on miłość Boga do ludzi. 

- wie, co oznacza 

naznaczenie krzyżem w 

czasie chrztu. 

5.  

Pozdrawiamy 

Maryję 

- zna scenę 

zwiastowania. Wie, że 

do Maryi przybył anioł 

posłany przez Boga. N1 

-opowiada scenę 

zwiastowania 

- zna treść modlitwy: Aniele Boży... - potrafi coraz lepiej 

samodzielnie odmawiać 

modlitwę Zdrowaś Maryjo. 

6.  

Z Maryją 

kochamy Jezusa 

- odróżnia różaniec od 

innych przedmiotów 

- zna terminy religijne: 

Różaniec, 

Zwiastowanie, 

Ukrzyżowanie N3 

- wie, że różaniec jest 

modlitwą. 

  

- wie, że na różańcu rozważamy 

tajemnice zbawcze z życia Jezusa i 

Maryi 

  

- potrafi coraz lepiej 

samodzielnie odmawiać 

modlitwę Zdrowaś Maryjo. 



7.  

Jezus pozdrawia 

nas i jest z nami 

- zna piosenkę: Jezus jest 

tu ... 

wie, kiedy się trzeba 

modlić 

- odczytuje przesłanie tekstu 

biblijnego (Mt 28,20) N2 

. jest skupiony na modlitwie 

- wierzy w obecność 

Jezusa i chce się modlić.  

  
  

  

II. RODZINA JEZUSA SŁUCHA SŁÓW BOGA  

 Mów, [Panie], bo sługa Twój słucha 

(Pierwsza Księga Samuela 3,10) Katecheza 8-15 

Temat jednostki 

lekcyjnej 

Dopuszcająca Dostateczna  dobra Bardzo dobra 

8. 

Jak słuchamy ludzi i 

Boga? 

- wie, że Bóg przemawia 

do nas przez ludzi, 

którzy nas wychowują 

  

- wie, jakie warunki 

muszą być spełnione, 

aby móc słuchać Boga. 

  

- umie przyjąć postawę 

słuchania. 

  

- ceni umiejętność słuchania, chce 

słuchać Jezusa i dobrych rad 

bliskich osób.  

 
 

9. 

List kochającego 

Boga do nas 

- umie odróżnić Pismo 

Święte od innych 

książek 

- potrafi z należną czcią 

odnosi się do Księgi 

Pisma Świętego jako 

słowa Boga 

skierowanego do nas. 

- wie, że Pismo Święte 

jest słowem Boga 

skierowanym do ludzi. 

- potrafi okazać wdzięczność Bogu 

za Jego troskę o człowieka.  

10. 

Czytamy 

list Boga 

- wie, że Bóg przemawia 

do człowieka przez ludzi. 

- wie, kto może 

odczytywać słowo Boże 

podczas liturgii 

chrzcielnej. 

  

- umie przyjąć właściwą 

postawę podczas 

słuchania słowa Bożego, 

umie posługiwać się 

słowami i gestami 

towarzyszącymi 

odczytywaniu słowa 

Bożego.  

- chce wysłuchać, zrozumieć i 

zapamiętać czytania w czasie 

liturgii słowa, jako listu od Boga 

skierowanego osobiście do niego. 

  

11. 

Bóg mówi do nas 

przez ludzi 

- wie, kto to jest 

katecheta, kapłan. 

  

- z szacunkiem i wiarą 

odnosi się do osób, przez  

których dzisiaj 

przemawia Bóg: przez 

Ojca Świętego, 

biskupów, kapłanów, 

katechetów, rodziców 

-  wie, że Bóg 

przemawiał i przemawia 

do człowieka przez ludzi: 

proroków, psalmistów, 

Apostołów i 

Ewangelistów. 

- umie wymienić Ewangelistów 

- z szacunkiem  

i wiarą odnosi się do osób 

poświęconych Bogu 

12. 

Bóg mówi nam 

wszystko przez 

Jezusa 

- wie, że Bóg przemówił 

najpełniej przez Jezusa 

  

- wie, że Bóg przez 

Jezusa okazuje miłość  

- potrafi pomóc 

potrzebującym N5 

- z szacunkiem  

i wiarą odnosi się do  

osób (postaci) z Pisma 

Świętego przez które 

przemawia Bóg.  

-potrafi opowiedzieć o 

Jaira.  

- widzi, jak cenna jest wiara w 

obecność Jezusa i pragnie Mu 

ufać. 



13. 

Jak przyjmujemy 

słowo Boże? 

- potrafi na podstawie 

ilustracji opowiedzieć 

przypowieść  

o siewcy. 

 
 

- wie, co znaczy być 

dobrym słuchaczem 

słowa Bożego. 

 

 
 

  

- zna sens przypowieści 

o siewcy wskrzeszeniu 

córki  

- chce być „żyzną ziemią”, czyli 

dobrze postępować. 

14. 

Bóg mówi do nas 

przez świat 

- dostrzega piękno i 

wielkość świata i łączy 

je z wielkością  

i wspaniałością Boga. 

  

- wie, że Bóg stworzył 

świat, o którym uczy się 

w szkole. 

 
 

  

- potrafi opowiedzieć o 

Bogu patrząc na 

stworzenie 

- potrafi wymienić stworzenia 

Boże.  
  

  

15. 

Święty Franciszek 

kochał Boga i 

szanował Jego 

stworzenie 

- potrafi opowiedzieć o 

swoim zwierzątku 

- potrafi opowiedzieć o 

ulubionym stworzeniu i 

łączy jego istnienie z 

Bogiem Stwórcą. 

- wie, że św. Franciszek 

jest wzorem miłości 

Boga i szanowania 

stworzenia Bożego. 

- podziwia piękno świata i dziękuje 

Bogu za to dzieło. Dba o 

podręczniki szkolne i katechizm. 

- chce szanować stworzenie Boże 

na wzór świętego Franciszka. 

  
  

  

III. RODZINA JEZUSA PROSI BOGA ZA NAMI 

Usłysz, o Panie, moją modlitwę [...] 

Psalm 143   katecheza 16 – 29 
 

Temat jednostki 

lekcyjnej 

dopuszczająca dostateczna dobra Bardzo dobra 

16.  

W rodzinie Jezusa 

prosimy o chrzest 

- wie, że Bóg kocha 

nas i uczynił nas 

swoimi dziećmi. 

  

- potrafi odróżnić 

modlitwę powszechną od 

innych modlitw 
  

  

- potrafi odpowiadać na 

wezwania w czasie 

modlitwy powszechnej. 

  

- potrafi ułożyć wezwanie 

do modlitwy 

powszechnej. 
  

  
17. 

Prosimy o 

zjednoczenie z 

Jezusem  

- wie, że od chrztu 

jesteśmy złączeni z 

Chrystusem 

- potrafi podać przykłady 

dobrych owoców w 

życiu.  

  

- potrafi opowiedzieć 

przypowieść o winnym 

krzewie i latorośli (J 15,1-

2) 

- pragnie dobrze 

postępować i tak wyrażać 

swój związek z 

Chrystusem. 

18.  

W rodzinie Jezusa 

prosimy o dobre 

słuchanie Boga 

- wie, kto przekazuje 

nam Dobrą Nowinę o 

Jezusie 

- wie, po co słucha 

Ewangelii 

- wskazuje różnicę miedzy 

nauczaniem rodziców a 

księdza i katechety. 

- potrafi odczytać sens 

biblijny przypowieści o 

winnym krzewie i latorośli 

(J 15,1-2) 



19.  

W rodzinie Jezusa 

prosimy o udział w 

Jego Uczcie 

- potrafi wskazać 

pierwszy dzień 

tygodnia, w którym 

wierni udają się na 

Mszę Świętą. 

- wie, że Msza święta 

to Uczta, na którą 

zaprasza nas Jezus 

N8  

- umie opowiedzieć o 

Ostatniej Wieczerzy – 

Uczcie Jezusa.  

- wie, kto przekazuje 

nam Dobrą Nowinę o 

Jezusie i kochającym 

Ojcu.  

20. 

W rodzinie Jezusa 

prosimy o dar 

miłowania 

- wie, jakie 

przykazanie jest 

najważniejsze 

- wie, że powinniśmy się 

kierować miłością Boga i 

ludzi.  

- potrafi wymienić 

konkretne dobre czyny 

miłości Boga i ludzi.  

- chce spotykać się z 

Jezusem na Mszy świętej 

Uczeń potrafi 

21.  

W rodzinie Jezusa 

prosimy o dar 

świętości – 

Uroczystość 

Wszystkich 

Świętych  

- wie, kiedy są 

imieniny wszystkich 

ludzi na świecie. 

- potrafi wymienić kilku 

świętych. 

- wie, czym jest niebo - wie, jak zostać  

świętym 

22. 

Pamiętamy  

o zmarłych 

-zna położenie 

cmentarza w okolicy. 
  

  

- wie, jak zadbać o 

groby  i zachować się na 

cmentarzu 

 
  

  

- wie, że zmarli 

zmartwychwstaną. 
  
  

  

- potrafi ułożyć modlitwę 

za zmarłych 
  

  

23.  

Czekamy na pomoc 

Boga – Adwent 

- wie, ze grzech 

zmyka drogę do nieba 
  
  

  

- wie, że Bóg już na 

początku obiecał zesłać 

Zbawiciela 

- rozumie, czym jest 

adwent 

 - wymienia symbole 

adwentu 

  

24. 

Kochamy Maryję, 

Mamę Jezusa 

- wie, kim jest Maryja 

  
- recytuje z pamięci 

modlitwę „Zdrowaś 

Maryjo” 

- wie, kto wybrał Maryję na 

Matkę Jezusa, kto Jej to 

oznajmił i co Maryja 

odpowiedziała. 

  

- ceni zaufanie  

i posłuszeństwo Matki 

Jezusa. Chce Ją 

naśladować. 
  
  

  
25.  

Czekamy na 

Zbawiciela  

- wie, że Bóg spełnia 

dane obietnice i 

posyła Zbawiciela. 

- wie, że Jezus-Zbawiciel 

jest obiecanym 

Mesjaszem 11. Uczeń 

wie ,kto był pierwszym 

świadkiem tego 

wydarzenia. 

- wie, że Jezus-Zbawiciel 

jest także obecny w 

Eucharystii. 

  

- wie, jak przygotować 

się do świętowania 

Bożego Narodzenia przez 

dobre  

  

26. 

Cieszymy się 

Jezusem – Boże 

Narodzenie 

- wie, gdzie urodził się 

Jezus 

Zna znaki, jakie 

towarzyszyły narodzinom 

Jezusa 

opowiada tekst 

Ewangelii o Narodzeniu 

Jezusa (Łk 2, 8 – 16) i 

rozumie istotę okresu 

Bożego Narodzenia N6 

potrafi  wyrazić 

wdzięczność Bogu  za 

wielki dar wcielenia Syna 

Bożego  
  



  

27.  

Podziwiamy 

Mędrców u Jezusa – 

Objawienie Pańskie 

- zna imiona trzech 

Mędrców ze wschodu 

- zna scenę pokłonu 

trzech Mędrców  

i wie, że szukali Jezusa z 

wiarą odczytując znaki. 

- zna symbolikę: złota, 

kadzidła i mirry. 

- zna sens biblijny 

pokłonu trzech Króli 

 
 

28.  

Chcemy naśladować 

Świętą Rodzinę 

- wymienia członków 

świętej Rodziny 
  
  

  

- wie, że Rodzina Święta, 

Jezus, Maryja i Józef, to 

najszczęśliwsza Rodzina, 

bo jest w niej miłość, 

dobroć, życzliwość i ta 

Rodzina z Nazaretu jest 

dla nas wzorem. 

- potrafi ułożyć modlitwę za 

swoją rodzinę. 

  

- potrafi modlić się za 

swoich bliskich  

i wspólnie potrafi też 

zaśpiewać piosenkę: 

Panie Jezu zabierzemy 

Cię do domu. 

29. 

Jezus naszą 

światłością – 

Ofiarowanie Pańskie 

- wie, do czego służy 

świeca. 

- zna scenę ofiarowania 

Jezusa w świątyni. 

- zna symbolikę światła. - troszczy się, by nigdy 

nie zgasło światło wiary 

zapalone na chrzcie 

świętym. 
  
  
  
  

  

IV. RODZINA JEZUSA CHWALI BOGA 

Ciebie, Boga, wysławiamy! Katecheza 30 – 34 
  

Temat jednostki 

lekcyjnej 
dopuszczająca dostateczna dobra Bardzo dobra 

30. 

Dziękujemy 

za dar 

- zna sposoby, gesty 

i słowa, którymi 

można podziękować 

za dary Bogu i 

ludziom. 

 
 

- wie, kto to jest 

ofiarodawca 

- potrafi podziękować 

rodzicom, innym ludziom i 

Bogu za dary w sposób 

werbalny i gestami 

- potrafi okazywać 

wdzięczność za otrzymane 

dary 

 
 

31.  

W rodzinie Jezusa 

podziwiamy Boga Ojca 

- zna znaczenie 

wody dla życia 

człowieka jako daru 

Bożego 

- rozumie znaczenie 

znaku wody chrzcielnej 

- zna modlitwę: 

Błogosławiony jesteś Boże 

teraz i na wieki. 

- potrafi podziękować 

Bogu za dar jakim jest 

woda, a szczególnie za 

wodę chrztu świętego. 

  



32.  

Czcimy Jezusa 

ukrzyżowanego i 

zmartwychwstałego 

- wie, po co Jezus 

umarł na krzyżu  

zna religijną 

symbolikę wody i 

krwi, która obmywa i 

daje życie. 

- zna wizerunek Jezusa 

Miłosiernego i wymowę 

promieni 

wychodzących z serca 

Jezusa na tym 

wizerunku 

- zna modlitwy: Kłaniamy 

Ci się Panie Jezu Chryste... 

i zachęcanie do jej 

odmawiania. 

- potrafi podziękować 

Jezusowi za Jego 

miłosierdzie, śmierć za 

nas i zmartwychwstanie. 

 
 

33.  

Podziwiamy 

Ducha Świętego 

- wie, kim jest Duch 

Święty. 

- zna rolę Ducha 

Świętego, który zstąpił 

na Jezusa podczas 

chrztu w wodach 

Jordanu.  

- zna hymn do Ducha 

Świętego: O Stworzycielu 

Duchu Przyjdź. 

- wie, jak rozpoznać 

obecność Ducha Świętego 

w Kościele i w swoim 

życiu  

 
 

34. 

Przyjmujemy dar 

miłości Trójcy Świętej 

- wymienia Osoby 

Trójcy Świętej 

- zna znaczenie chrztu 

świętego jako daru 

Trójcy Świętej 

- zrozumie znaczenie 

symboliki chrzcielnicy, jako 

znaku wzywającego do 

uwielbienia i 

dziękczynienia Trójcy 

Świętej za łaskę życia 

wiecznego. 

- poprawnie  

i świadomie wypowiada 

modlitwy uwielbienia do 

Trójcy Świętej. 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

V. JEZUS PRZEDSTAWIA NAM SWOJEGO OJCA 

Jezus mówi: „Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca”. 

Ewangelia wg św. Jana 14,9b Psalm 143   katecheza 35-46 

 

 

Temat jednostki 

lekcyjnej 
dopuszczająca dostateczna dobra Bardzo dobra 

35.  

Przedstawiamy swoją 

rodzinę 

- wie, że jest 

członkiem swojej 

rodziny i razem z nią 

należy do rodziny 

Jezusa – Kościoła. 

- wie, że rodzina, do 

której należy jest 

darem. 

- potrafi przedstawić swoją 

rodzinę  

i bliskich, koleżankę  

i kolegę.  

 
 

- zna podobieństwa 

pomiędzy rodziną 

naturalną a Kościołem 

jak Rodziną dzieci Bożych 

36.  

Jezus zna Ojca  

i rozmawia z Nim  

- wie, kto zna 

najlepiej Boga Ojca i 

się modli się do Niego  

- wie, że Jezus 

często i w różnych 

okolicznościach 

- zna modlitwy Jezusa: na 

górze, w Ogrodzie 

Oliwnym.  

- umie opowiedzieć o 

modlitwie i zaufaniu 

Jezusa do Ojca. 



- zna pojęcie :Wielki 

Post.  

rozmawia z Ojcem.   
 

37.  

Jezus wzywa nas do 

czynienia dobra – 

Wielki Post 

- wie, że Wielki Post 

rozpoczyna się od 

Środy Popielcowej.  

- wie o posypaniu 

głowy popiołem. 

 
 

Zna znaczenie symbolu 

popiołu z liturgii Środy 

Popielcowej.  

-rozumie potrzebę udziału  

w nabożeństwach Drogi 

Krzyżowej i Gorzkich Żali. 

- potrafi ułożyć plan 

tygodniowy, aby 

uczestniczyć w 

nabożeństwach 

liturgicznych Wielkiego 

Postu N16 

- potrafi wskazać 

przykłady dobra i jego 

zagrożenia. 

38.  

Nasz Ojciec mieszka w 

niebie – Ojcze nasz, 

któryś jest  

w niebie 

- wie, czym jest niebo - rozumie tekst 

Modlitwy Pańskiej, jako 

modlitwy do Ojca, 

której nauczył nas sam 

Jezus. 

- pisze samodzielnie 

tekst modlitwy N18 

- potrafi wyjaśnić słowa 

Jezusa  

”w domu Ojca naszego jest 

mieszkań wiele”. 

- potrafi opowiedzieć o 

niebie w sercach ludzi 

dobrych, a także o tym, 

które jest domem 

rodziny Jezusa, do 

którego wszyscy 

dojdziemy. 

39.  

Imię naszego Ojca 

jest święte – Ojcze 

nasz święć się imię 

Twoje  

- wie, że Bóg jest 

Święty  

- rozumie potrzebę 

świętowania przez 

udział w niedzielnej 

Mszy Świętej i czyny 

miłości  

- wyjaśnia słowa: „Święć 

się imię Twoje”.  

- potrafi opowiedzieć jak 

stawać się świętym. 

 
 

40. 

Przyjmujemy 

królestwo naszego 

Ojca – Ojcze nasz 

przyjdź Królestwo 

Twoje 

- zna pojęcie: 

Królestwa Bożego.  

- wymienia cechy 

Królestwa Bożego 

- zna z naukę Jezusa o 

królestwie Bożym 

(królestwie Ojca) w 

Kazaniu na Górze oraz  

rolę dzieci w budowaniu 

tego królestwa. 

- potrafi wytłumaczyć, co 

znaczy błogosławieni 

ubodzy w duchu i 

cierpiący. 

41. 

Bóg Ojciec pragnie 

naszego szczęścia – 

Ojcze nasz, bądź wola 

Twoja jako w niebie, 

tak i na ziemi 

- odróżnia dobro od 

zła 

- rozumie potrzebę 

własnego rozwoju 

w oparciu o prawo 

Boże N14 

- wie, że Bóg przez 

przykazanie miłości 

pragnie szczęścia dla 

wszystkich ludzi 

- wyjaśnia słowa: „Bądź 

wola Twoja jako w niebie 

tak i na ziemi”.  

- wie, że drogą do 

prawdziwego szczęścia 

jest wypełnianie woli 

Boga, który pragnie 

abyśmy się wzajemnie 

miłowali. 

42.  

Bóg Ojciec karmi nas 

– Ojcze nasz, chleba 

naszego 

powszedniego daj 

nam dzisiaj 

- zna znaczenie 

chleba w życiu 

człowieka jako daru 

Boga i pracy 

człowieka 

- zna znaczenie 

posiłku w życiu 

- rozumie potrzebę 

przyjmowania Słowa 

Bożego i Komunii jako 

pokarm Boży. 

- wyjaśnia treść prośby o 

chleb powszedni w 

Modlitwie Pańskiej. 

Uczenie postawy 

szanowania darów Boga 

(jedzenie, ubranie itp.) i 

rozróżniania między 

- potrafi wskazać, o co 

prosimy Boga w prośbie 

o chleb powszedni w 

Modlitwie Pańskiej. 

 
 



człowieka. potrzebą a zachcianką. 

43.  

Bóg Ojciec odpuszcza 

nasze winy i uczy 

przebaczenia – Ojcze 

nasz, odpuść nam 

nasze winy, jako  

i my odpuszczamy 

naszym winowajcom 

- wie, czym jest 

przebaczenie i 

miłosierdzie 

-potrafi samodzielnie 

odmówić Ojcze nasz. 

- rozumie postawę 

przebaczania w 

budowaniu miłości 

N13 

- wylicza siedem próśb 

modlitwy Pańskiej 

 
 

- zna tekst ewangeliczny o 

przebaczeniu - przebaczać 

zawsze (perykopa 

rozmowy Jezusa z 

Piotrem). 

– rozumie słowa Modlitwy 

Pańskiej 

- potrafi wyjaśnić, że 

przebaczenie to nie 

zapomnienie krzywd, ale 

zaniechanie woli zemsty i 

życzenie dobra sprawcy 

zła. 

44. 

Jezus naszym Panem i 

Królem – Niedziela 

Palmowa 

- zna symbolikę 

palmy i kojarzy z 

Niedzielą Palmową 

- zna znaczenie 

tryumfalnego wjazdu 

Jezusa do Jerozolimy. 

(prawdę o Jezusie jako 

prawdziwym Panu 

i Król) 

- opowiada scenę 

ewangeliczną o 

tryumfalnym wjeździe 

Jezusa do Jerozolimy 

- tłumaczy, że Jezus jest 

prawdziwym Panem i 

Królem  

45.  

Czcimy Krzyż Jezusa – 

Wielki Piątek 

- podje przykłady 

cierpienia 

- wie, że Jezus umarł 

na krzyżu, aby 

ratować ludzi i okazał 

im swoją miłość 

- zna treść Liturgii 

Wielkiego Piątku: 

męka, śmierć i 

zmartwychwstanie 

Jezusa jako wyraz 

miłości Boga do ludzi. 

- umie modlitwy: Któryś za 

nas cierpiał rany... oraz 

Kłaniamy Ci się... 

 
 

- zna sens cierpienia i 

potrafi swoje cierpienia 

ofiarowywać Bogu jako 

modlitwę za innych. 

- potrafi wytłumaczyć 

innym, co zrobić z 

cierpieniem N15 

46. 

Wierzymy w 

zmartwychwstanie 

Jezusa – Wielkanoc 

- wie, że w Wielkanoc 

obchodzimy pamiątkę 

zmartwychwstania 

Jezusa. 

 
 

- opowiada o 

Zmartwychwstaniu 

Jezusa wg Ewangelii 

św. Marka 16, 5-7. 

- wie, że z Jezusem 

zmartwychwstałym 

spotykamy się w czasie 

każdej Mszy świętej. 

- zna formuły powitania: 

„Chrystus 

zmartwychwstał...” oraz 

„Oto wielka tajemnica 

wiary...”. 

- wierzy w obecność 

zmartwychwstałego 

Jezusa Chrystusa w 

rodzinie Jezusa.  

  

VI. CZEKAMY NA SPOTKANIE Z JEZUSEM 

...I oczekujemy Twego przyjścia w chwale! 

katecheza 47 – 59 

 
  

Temat jednostki lekcyjnej         

47.  

Jezus zmartwychwstały jest z 

nami – Wniebowstąpienie 

- wie, że Jezus 

Chrystus wstąpił do 

nieba 

- zna gesty i słowa 

wyrażające obietnice 

i oczekiwania ludzi.  

- opowiada perykopę 

o Wniebowstąpieniu 

Pańskim 

- zna słowa obietnicy 

Jezusa o Jego obecności 

wśród ludzi ”jestem z 



Pańskie wami aż do skończenia 

świata” 

- wskazuje na Pismo 

Święte, krzyż, zapaloną 

świecę, kapłana, modlitwę, 

Mszę świętą, zgodne życie 

z innymi jako znaki 

obecności Pana Jezusa we 

wspólnocie Kościoła. 

48. 

Jezus czeka na nas 

- zna sposoby 

obecności Jezusa 

zmartwychwstałego;  

- zna podstawowe 

formuły 

modlitewne i 

rodzaje modlitwy 

N17 

- wie, w jaki  sposób 

spotkać się z 

Jezusem: 

(w swojej rodzinie i 

domu Bożym, na 

wspólnej modlitwie, 

w czasie słuchania 

słowa Bożego, w 

czasie Eucharystii 

pod postacią chleba 

i wina  

w Komunii świętej) 

- wyjaśnia religijne 

znaczenia gestów, 

znaków i słów 

związanych z 

sakramentalną 

obecnością 

zmartwychwstałego 

Jezusa w Kościele  

- rozumie potrzebę 

spotkania z Chrystusem w 

swoim życiu,  

przez praktykowanie 

codziennej modlitwy, 

udział we Mszy świętej. 

49.  

Jestem dzieckiem Bożym 

- wie, że w czasie 

chrztu świętego stał 

się dzieckiem Bożym  

- rozpoznaje 

istotę chrztu N9 

- wie, kto pomaga 

nam w rozwoju życia 

Bożego 

- wymienia znaki 

towarzyszące 

udzielaniu 

sakramentu chrztu 

świętego: woda 

chrzcielna, 

namaszczenie 

krzyżmem, biała 

szata, świeca 

- wyjaśnia religijne 

znaczenie gestów, 

znaków i słów 

związanych z 

udzielaniem 

sakramentu chrztu: 

namaszczenia 

olejem świętym i 

nałożenia białej 

szaty. 

-  zna znaki i słowa, które 

czyni szafarz:  polanie 

głowy wodą i słowa: „NN. 

ja ciebie chrzczę w imię 

Ojca i Syna i Ducha 

Świętego'', namaszczenie 

krzyżmem świętym i 

nałożenie białej szaty. 

 
 

50.  

Jestem dzieckiem światłości 

- wie, co to jest 

paschał 

- wie, że paschał 

jest znakiem 

obecności Chrystusa 

zmartwychwstałego 

wśród nas. 

- wyjaśnia religijne 

znaczenie znaków, 

gestów i słów 

stosowanych w 

obrzędach chrztu 

świętego –obrzędu 

przekazania światła 

(zapalenie świecy od 

paschału). 

- potrafi odczytać gesty, 

znaki i słowa obrzędu 

zapalenia świecy od 

paschału podczas chrztu 

świętego. 

 
 



51. 

Przyjmujemy Ducha Świętego 

– Zesłanie Ducha Świętego 

- wie, kim jest 

Pocieszyciel i kot Go 

obiecał zesłać 

- wie, że Duch 

Święty udziela 

darów w celu 

budowania jedności  

- wie, w jaki sposób 

rozpoznać działanie 

Ducha Świętego we 

wspólnocie 

- potrafi ułożyć modlitwę 

wyrażającą cześć dla 

Trzeciej Osoby Boskiej. 

52.  

Jezus odpuszcza nasze winy 

- wie, że Jezus ma 

moc odpuszczania 

nam grzechów w 

sakramencie pokuty i 

pojednania.  

- zna scenę 

uzdrowienia 

paralityka Jezus 

odpuszcza grzechy 

paralitykowi.  

  

- potrafi przepraszać 

Boga aktem 

pokutnym w czasie 

Mszy świętej i 

przepraszać ludzi, 

którym sprawił 

przykrość. 

- rozpoznaje 

istotę sakramentu 

pokuty N10 

- wie, że Jezus uzdrowił 

paralityka z choroby i 

przebaczył mu grzechy; 

przebacza grzechy także 

nam w sakramencie 

pojednania i pokuty. 

 
 

53.  

Jezus daje nam chleb  

- wie, czym jest 

Eucharystia 

- potrafi zwrócić 

uwagę na 

niewłaściwe 

zachowanie się 

innym N20 

wie, że Msza święta 

jest ucztą 

przygotowaną dla 

nas przez Jezusa 

Chrystusa; wie, że 

na ołtarzu Pan Jezus 

dokonuje 

przemienienia 

chleba w Ciało 

Swoje  

i wina w Krew 

Swoją; wie, że 

Chrystus chce 

przychodzić do 

każdego z nas i 

trzeba się do tego 

przygotować. 

 
 

- wyjaśnia religijne 

znaczenie gestów, 

znaków i słów 

związanych z 

sakramentalną 

obecnością Jezusa 

zmartwychwstałego 

w Kościele, 

zwłaszcza w 

Eucharystii.  

- potrafi odpowiednio 

zachować się na Mszy 

świętej i odpowiadać na 

wyuczone w katechezie 

wezwania. 

 

 
 

54. 

Jezus obecny 

wśród nas w Najświętszym 

Sakramencie – Uroczystość 

Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa – Boże Ciało 

- wie, gdzie  jest 

przechowywany 

Najświętszy 

Sakrament 

- odróżni procesję od 

wycieczki 

- wie jak wygląda 

procesja Bożego 

Ciała  

- potrafi uzasadnić 

obecność Pana 

Jezusa w 

tabernakulum 

-  potrafi wymienić 

„mieszkania” Jezusa; umie 

zachować się wobec 

Jezusa utajonego w 

Najświętszym 

Sakramencie. 

55. 

Miłujmy się wzajemnie 

- wie, co Jezus 

uczynił Apostołom we 

Wieczerniku 

- zna treść 

przykazania 

miłości N11 

- opowiada scenę 

obmycia nóg 

Apostołom w 

Wieczerniku i 

- potrafi motywować 

postępowanie nowym 

przykazaniem miłości. 

- wykorzystuje wiedzę 



wyciąga wnioski do rozwiązana sytuacji 

konfliktowych w 

oparciu o przykazanie 

miłości N19 

56.  

Mamy kochać 

Jezusa! 

- wie, kto to jest 

bliźni N12 

- wie, że Jezus jest 

obecny w każdym 

człowieku. Okazując 

troskę 

potrzebującym, 

miłujemy Jezusa.  

- uzasadnia, 

dlaczego należy być 

wrażliwym na 

potrzeby bliźnich 

także obcych lub 

nielubianych. 

-  potrafi dostrzec 

potrzeby innych ludzi. 

 
 

57.  

Jezus uczy nas kochać 

wszystkich ludzi 

- wie, czym są misje 

święte  

- potrafi sam 

opowiedzieć, co już 

wie o Jezusie. 

 
 

- uzasadnia , 

dlaczego rodzina 

jest miejscem 

misyjnym 

- pisze modlitwę w intencji 

misji. 

58. 

Czuwamy i modlimy się 

- zna podstawowe 

okresy roku 

liturgicznego  

- zna podstawowe 

kolory okresów 

roku liturgicznego 

N7 

- potrafi powiedzieć, 

jakich kolorów 

używamy w czasie 

najważniejszych 

świąt  

i dlaczego. 

 
 

- wyjaśnia religijne 

znaczenia roku 

liturgicznego i 

znaczenia koloru 

szat liturgicznych. 

- potrafi zastosować 

okresy liturgiczne do pór 

roku 

59.  

Z Jezusem wyruszamy na 

wakacje  

wie, że Jezus będzie 

przy nim także  

w czasie wakacji. 

 
 

- potrafi powiedzieć 

o swoich 

obowiązkach 

wynikających z 

wiary w Jezusa w 

czasie wakacji. 

 
 

- uzasadnia potrzebę 

udziału w niedzielnej 

Mszy Świętej na 

wakacjach 

- potrafi zorganizować 

czas w czasie wakacji na 

modlitwę i zabawę. 

  

 


