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Nowe podręczniki



Podstawa Programowa 
katechezy Kościoła 
katolickiego w Polsce
• 8 czerwca 2018

• Przedszkole – wprowadzenie życie religijne

• Klasy I – IV Szkoły podstawowej – katechez inicjacji w sakrament 

pokuty i pojednania oraz Eucharystii

• Klasy V – VIII Szkoły ponadpodstawowej – katecheza mistagogiczna, 

wprowadzająca w historię zbawienia 

• Szkoła ponadpodstawowa – katecheza tożsamości chrześcijańskiej

• Szkoła specjalna – „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie”



Szkoła Podstawowa

ØTreści z 9 lat – skondensowane w 8 
lat + nowe treści! (np. obszerna 
historia Kościoła)

ØPodział podstawy: I – IV i V – VIII; 
ØNowa podstawa nie tylko 

obowiązująca od kl. I ale i od kl. V
ØOstateczny termin wprowadzenia 

nowej podstawy: wrzesień 2021



Treści podstawy w klasach I - IV

qKl. I – Należę do wspólnot (rodziny) Jezusa

qKl. II – Jezus Chrystus jest moim przyjacielem i Zbawicielem

qKl. III – Przygotowanie do I Spowiedzi i I Komunii Świętek 

(+ 10 Przykazań)

qKl. IV – Rok liturgiczny; Msza Św.; Dary Ducha Świętego



Treści podstawy w klasach V - VI

qKl. V – Stary Testament

qKl. VI – Nowy Testament (w odniesieniu do Roku 

liturgicznego)

qKl. VII– historia Kościoła – moralność 

qKl. VIII – Wyznanie wiary – nurtujące pytania 



Kl. I – IV Szkoła Podstawowa 

Tytuł programu 
dla klas I-IV: „Pan 
Jezus przychodzi 
do mnie”. Nr 
WK/1-4/2021 z 
dnia 12.05.2021 r. 
Autor: dr Maria 
Ludwig, Anna 
Świtała





Kl. V – VIII 
Tytuł programu 
dla klas V-VIII: 
„Bóg zbawia mnie 
dzis ́”. Nr WK/5-
8/2021 z dnia 
12.05.2021 r. Autor: 
ks. Artur Juzwa, ks. 
Michał Krupa 



Katecheza indukcyjna 
1. Życie! 

(odbiorcy treści –
to, co zna) 

2. Prawda
(kerygmat – co co chce 

mu ogłosić!)

3. Życie!
(jak może żyć tą 

prawda?)



Katecheza indukcyjna 
1. Życie! 
1 strona 

w podręczniku 

2. Prawda
2 strony 

w podręczniku

1. Życie! 
1 strona 

w podręczniku 



Temat ”niereligijny”

”zagajenie” związane 
z tematem, przykładem, 
który uczeń zna; który 
jest związany z życiem

Ćwiczenie nawiązujące 
do życia (kontrola czasu! 
ok 10 min) 



Kerygmat (parafraza; 
streszczenie…)
üPytania do tekstu
üPytanie do obrazka

Słowo Boże (megafon) –
Nowe tłumaczenie –
Edycja Pawłowa

Karteczki ze spinaczem -
pojęcia



Ćwiczenie związane z 
tekstem biblijnym; z 
treścią wiary 

Kod QR: odnośnik do:
• Tekstu biblijnego – Biblia 

Audio (pojawiają się 
reklamy!)

• Biblijni.pl
• media

Parafraza tekstu bądź 
ćwiczenie 



Powrót do życia –
naświetlone kerygmatem

Krótsze ćwiczenie 

Dłuższe ćwiczenie (w 
metodyku proponowane 
odpowiedzi) 

Pamiętnik biblijny 

WhatsApp – powtórzenie wiadomości z 
miejscem na wpisanie postaci, z którym 
pisze uczeń



I. Bóg daje nam sIę poznać
1. najLepszY pRzYjaCIeL
Podstawa programowa

Uczeń:
A.1.1. przedstawia różne potrzeby ludzkie, w tym potrzebę sensu życia;
A.1.5. wymienia źródła autentycznego i trwałego szczęścia;
A.3.4. wskazuje na trudności w wierze i przedstawia sposoby ich przezwyciężania;
A.1.a. angażuje się w naukę szkolną i pozaszkolną;
A.1.c. okazuje szacunek sobie i innym;
A.1.d. stara się żyć według wartości;
A.1.e. dąży do szczęścia własnego i bliźnich;
A.3.c. stara się żyć według zasad wiary;
A.3.d. chroni wiarę przed zagrożeniami;
A.3.e. dba o jej wzrost przez słuchanie słowa Bożego i przyjmowanie sakramentów świętych;
A.10.4. wyjaśnia różnice między objawieniem Bożym a objawieniami prywatnymi.

Cel katechetyczny:
– uczeń wiedząc, że życie w przyjaźni z Jezusem daje szczęście, stara się żyć w przyjaźni z Nim.

Cele szczegółowe:
– uczeń wie, że życie w przyjaźni z Panem Jezusem 
gwarantuje mu trwałe szczęście;
– uczeń przedstawia św. Dominika Savio jako przy-
jaciela Pana Jezusa;
– uczeń potrafi powiedzieć, w jaki sposób odpo-
wiedzieć przyjaźnią na przyjaźń Pana Jezusa.

Postawy:
– uczeń stara się żyć w przyjaźni z Panem Jezusem.

Metody pracy:
praca z podręcznikiem i Pismem Świętym, rozmo-
wa kierowana, praca grupowa, praca indywidualna.

Pomoce dydaktyczne:
podręcznik z ćwiczeniami, Pismo Święte, zdjęcia 
z wakacji, komputer z dostępem do Internetu, 
rzutnik lub tablica interaktywna, fragment filmu.

Notatki:

Obietnice Pana Jezusa dane

św. Małgorzacie Marii Alacoque

dla czcicieli Jego Boskiego Serca:

1. Dam im wszystkie łaski, potrzebne w ich stanie.
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał we wszystkich strapieniach.
4.  Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczegól-

nie przy śmierci.
5.  Wyleję obfite błogosławieństwo na wszystkie ich 

przedsięwzięcia.
6.  Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskoń-

czonego miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8.  Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej dosko-

nałości.
9.  Błogosławić będę domy, w których obraz mego 

Serca będzie umieszczony i czczony.
10.  Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwar-

dzialszych.
11.  Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, 

będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim 
pozostaną.

12.  Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mo-
jego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym 
wszystkim, którzy komunikować będą w pierw-
sze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaski 
pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski 
mojej ani bez sakramentów, i że Serce moje sta-
nie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę 
śmierci.
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W czasie katechezy można uczniom przypomnieć postać św. Dominika Savio – młodego 
przyjaciela Pana Jezusa.

Dominik urodził się w piemonckiej wiosce w 1842 r. Już jako pięcioletni chłopiec służył do 
Mszy św., co wymagało od niego dużego samozaparcia, bo Eucharystię sprawowano wtedy 
tylko rano. Nie miał zegarka, dlatego, gdy przyszedł za wcześnie, klękał przed zamkniętymi 
drzwiami kościoła i modlił się. W wieku 7 lat, w Wielkanoc, przyjął pierwszą Komunię św. Było 
to coś wyjątkowego, ponieważ w tamtych czasach dopuszczano do sakramentów w znacz-
nie późniejszym wieku. Dominik zrobił wtedy postanowienia, które zapisał w książeczce do 
nabożeństwa:

1) będę często spowiadał się i komunikował, ilekroć mi na to zezwoli mój spowiednik,
2) będę święcił dzień święty,
3) moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja,
4) raczej umrę aniżeli zgrzeszę.
Gdy miał 12 lat, spotkał św. Jana Bosko, który przyjął go do swego oratorium w Turynie. 

Pewnego dnia Jan Bosko miał do chłopców kazanie, w którym rozwinął trzy myśli:
1) jest wolą Bożą, byśmy się stali świętymi;
2) łatwo to można osiągnąć;
3) w niebie czeka wielka nagroda dla tego, kto zostanie świętym.
Dominik zwrócił się wtedy do księdza Bosko z tymi słowami: „Czuję potrzebę i pragnienie, 

aby zostać świętym. Nie myślałem nigdy, że jest to takie łatwe. Muszę zostać świętym. Niech 
mi ksiądz w tym dopomoże”. Na to wielki pedagog dał chłopcu taką odpowiedź: „Bądź zawsze 
wesoły, spełniaj dobrze swoje obowiązki i pomagaj kolegom”.

Dominik swoją postawą dawał przykład innym chłopcom. Pomagał tym, którzy gorzej uczyli 
się i robili mniejsze postępy na drodze duchowej. Był „prawą ręką” ks. Bosko. W bardzo mło-
dym wieku otrzymał nadprzyrodzone dary. Pewnego dnia zapukał do pokoju Jana Bosko, 
błagając go, by natychmiast poszedł z nim. Zaprowadził go do mieszkania umierającego 
protestanta, który pragnął pojednać się z Bogiem. Było to daleko od oratorium. Dla św. Jana 
Bosko pozostało na zawsze zagadką, skąd Dominik dowiedział się o tym. Kiedy indziej Domi-
nik stanął przed bramą jednego domu i zadzwonił. Gdy mu otwarto, zapytał, kto tu umiera. 
Zaprzeczono, a gdy na jego naleganie zaczęto wypytywać po mieszkaniach, znaleziono sa-
motną, umierającą staruszkę.

Jesienią 1856 r. lekarz stwierdził u Dominika poważną chorobę płuc i polecił aby chłopiec 
wrócił do rodzinnych stron. Kiedy Dominik żegnał św. Jana Bosko i kolegów, ze łzami w oczach 
powiedział: „Ja już tu nie wrócę”.

Dominik zmarł 9 marca 1857 roku, w wieku zaledwie 15 lat, zaopatrzony sakramentami 
świętymi. W chwili śmierci powiedział do swojego ojca, który modlił się z nim, że widzi „piękne 
rzeczy”. Jego relikwie są w Turynie, w bazylice Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w pobliżu 
relikwii św. Jana Bosko. Śmierć nie rozłączyła duchowego ojca i syna.

Dominik Savio osiągnął świętość w bardzo młodego wieku, przebywając między rówieśni-
kami i wypełniając swoje codzienne obowiązki. W liście do przyjaciela napisał: „Tu, na ziemi, 
świętość polega na tym, aby stale być radosnym i wiernie wypełniać nasze obowiązki”. Pius 
XI powiedział o nim: „Mały święty, ale gigant ducha”. Został beatyfikowany w 1950 roku, a ka-
nonizowany w 1954. Dominik Savio to najmłodszy wyznawca, jakiego kanonizował Kościół. 
Jest patronem ministrantów i młodzieży. (Według http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci)



Materiały informacyjne

• http://wk.diecezja.opole.pl/index.php/aktualnosci/883-poradniki-

metodyczne-do-klasy-i-i-v-szkoly-podstawowej

• http://wk.diecezja.opole.pl/index.php/katecheta/podreczniki/12-rozklady-

materialu-dla-klas-i-viii-szkoly-podstawowej

• https://www.facebook.com/groups/677016849540398

http://wk.diecezja.opole.pl/index.php/aktualnosci/883-poradniki-metodyczne-do-klasy-i-i-v-szkoly-podstawowej
http://wk.diecezja.opole.pl/index.php/katecheta/podreczniki/12-rozklady-materialu-dla-klas-i-viii-szkoly-podstawowej


Dziękujemy 

Dr Maria Ludwig

Ks. Mgr lic. Artur Juzwa


