Religia klasa I
I Rodzina Pana Jezusa
1. Spotkanie z Bogiem i przyjaciółmi
Rozumie, dlaczego modlitwa jest ważna, by zaprzyjaźnić się z Jezusem
Potrafi stosować w swoim życiu takie postawy, w których wyraża swoją przyjaźń wobec Jezusa
2. Jesteśmy rodziną Bożą
Potrafi dziękować Bogu za dar bycia dzieckiem Bożym
Okazuje drugiemu człowiekowi miłość i szacunek
3. Cieszymy się, że jesteśmy razem
Potrafi powiedzieć, jakie są zasady życia we wspólnocie Kościoła
Zna cechy wspólnoty Kościoła
4. Znaki, które mówią nam o Bogu
Potrafi odróżnić przedmioty związane z religią i przypominające Boga
Okazuje szacunek do przedmiotów kultu religijnego
5. Swiątynia chrześcijańska jako dom Boży
Umie nazwać przedmioty, znajdujące się we wnętrzu kościoła
Prawidłowo zachowuje się w kościele
Wie, w jakim celu przychodzimy do kościoła
6. Jezus wita i pozdrawia ludzi
Używa pozdrowień chrześcijańskich
7. Bóg podarował nam piękny świat
Wie, że Bóg stworzył świat z miłości
Potrafi dostrzec piękno otaczającej przyrody
8. Uczymy się słuchać
Potrafi zastosować rady, pomagające w słuchaniu
Wie, co pomaga, a co przeszkadza w słuchaniu
Rozumie potrzebę słuchania Boga i ludzi
9. Biblia- Księga nad księgami
Potrafi wymienić miejsca, gdzie czytane jest słowo Boże
Zna różne nazwy Pisma Świętego
Szanuje Pismo Święte
10. Czytamy i słuchamy listu Pana Boga w Kościele
Wie, że w czasie liturgii Słowa Bóg mówi do człowieka
Potrafi wymienić właściwe postawy podczas czytania i słuchania Słowa Bożego
Słucha z szacunkiem Słowa, które kieruje do niego Bóg
11. Maryja Matką Jezusa
Wie, kim jest Maryja
Modli się do Pana Jezusa za wstawiennictwem Maryi
12. Maryja- nasza Mama
Wie, że jest dzieckiem Maryi
Rozumie, że Maryja troszczy się o swoje dzieci
II Rodzina Jezusa modli się
13. Modlitwa- moja rozmowa z Bogiem
Wie, co to jest rozmowa
Potrafi powiedzieć, co pomaga w modlitwie
Potrafi powiedzieć, na czym polega rozmowa z Bogiem
14. Rodzina Jezusa potrafi prosić
Potrafi zastosować gesty i słowa, służące wyrażaniu próśb wobec Boga i ludzi

15. Rodzina Jezusa potrafi dziękować Bogu za Jego dary
Zna sposoby dziękowania Panu Bogu
Dziekuje Bogu- Stwórcy za Jego dary
16. Przepraszam Jezusa za moje słabości
Zna akt żalu
Przeprasza za popełnione zło
17. Znak krzyża moją modlitwą
Wie, że wykonanie znaku krzyża jest modlitwą i pozdrowieniem Pana Jezusa
Potrafi poprawnie wykonać znak krzyża
18. Anioł Stróż jest zawsze ze mną
Zna modlitwę "Aniele Boży"
Rozumie potrzebę zwracania się o pomoc do Anioła Stróża
19. Z Jezusem mówimy do Boga "Ojcze"
Wie, że Bóg jest naszym Ojcem
Modli się do Boga, dobrego Ojca
20. Rozmowa z Bogiem o naszych sprawach
Wie, że może rozmawiać z Bogiem
Zna modlitwę "Ojcze nasz"
Modli się do Boga słowami Modlitwy Pańskiej
21. Wszyscy pozdrawiamy Maryję
Zna scenę zwiastowaania
Zna modlitwę "Zdrowaś Maryjo"
III Rodzina Jezusa oczekuje Jego przyjścia
22. Zapowiedź przyjścia Jezusa
Wie, że Jezus jest oczekiwanym Zbawicielem
Potrafi powiedzieć kto zapowiadał przyjście Jezusa
23. W Adwencie czekamy na przyjście Jezusa
Wie, co oznacza słowo Adwent
Potrafi powiedzieć, co jest potrzebne do prawdziwego oczekiwania na Boże Narodzenie
24. Cieszymy się z Jezusem
Wie, że Jezus największym darem
Zna zwyczaje związane z wieczerzą wigilijną
25. Świadkowie narodzenia Jezusa
Potrafi wymienić, jakie osoby przybyły do żłóbka Jezusa
Cieszy się z narodzenia Pana Jezusa
26. Jezus i Maryja opiekują się Jezusem
Potrafi powiedzieć kto należy do Świętej Rodziny
Jest wdzięczny tym, którzy się nim opiekują
27. Woda jako dar Boga dla ludzi
Potrafi powiedzieć, do czego służy woda
Dziękuje za dar wody
28. Niezwykłe wydarzenia nad wodami Jordanu
Zna wydarzenie chrztu Jezusa
Potrafi powtórzyć słowa wypowiedziane przez Boga podczas chrztu Pana Jezusa
29. Chrzest wielkim darem miłości Bożej
Wie, że Jezus ustanowił sakrament chrztu
Wie, co jest potrzebne do udzielenia sakramentu chrztu
Potrafi powiedzieć jakie są konsekwencje chrztu świętego
30. Chrzest początkiem życia w wierze
Potrafi opowiedzieć, jak wygląda udzielanie chrztu

Rozumie, dlaczego rodzice proszą o chrzest i wiarę dla swoich dzieci
IV Rodzina Jezusa uczestniczy w Bożych obietnicach
31. Jezus wzywa nas do większej miłości. Wielki Post
Wie, że Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post
Wie, że Wielki Post trwa 40 dni
Zna najważniejsze dobre uczynki: modlitwa, post, jałmużna
32. Idziemy z Jezusem drogą krzyżową
Potrafi wymienić osoby, które Jezus spotkał podczas drogi krzyżowej
Wie, że Jezus oddał swoje życie z miłości do człowieka
33. Niedziela Palmowa
Umie okazać radość ze spotkania z Jezusem
Uczestniczy we Mszy Świętej w Niedzielę Palmową
34. Spotkanie w Wieczerniku. Wielki Czwartek
Wie, że to Jezus ustanowił sakrament Eucharystii
Umie powiedzieć, jak przygotować się do Mszy Świętej
35. Pan Jezus umiera na krzyżu
Zna wydarzenia Wielkiego Piątku
Potrafi wskazać na krzyż jako znak naszego zbawienia
Szanuje krzyż
36. Błogosławieństwo pokarmów w Wielką Sobotę
Potrafi wymienić pokarmy, które powinny znajdować się w koszyku wielkanocnym
Przygotowuje koszyk z pokarmami do błogosławieństwa
37. Uroczystość Zmartwychwstania Jezusa
Wie, że Pan Jezus zwyciężył śmierć i zło
Wie, że niedziela jest pamiątką Zmartwychwstania Chrystusa
Uczestniczy w niedzielnej Mszy Świętej
38. Jezus wstępuje do nieba
Wie, że Pan Jezus wstąpił do nieba
Potrafi opowiedzieć wydarzenie Wniebowstąpienia Jezusa
39. Zesłanie Ducha Świętego
Wie, jakie dary otrzymaliśmy od Ducha Świętego
Dziękuje za dary Ducha Świętego
40. Jezus czeka na nas w kościele
Wie, że zawsze może zawsze odwiedzić Jezusa w kościele
V Rodzina Jezusa kocha i przebacza
41. Pan Bóg mówi do nas w naszym sumienie
Wie, co to jest sumienie
Potrafi odróżnić dobro od zła
42. Staram się być lepszym
Wie, co to znaczy być dobrym
Potrafi opowiedzieć przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
Stara się być lepszym
43. Sposoby wypełniania woli Jezusa
Wie, co to jest dobry uczynek
Potrafi opowiedzieć przypowieść o dwóch synach
44. Uczynki miłosierdzia znakiem miłości
Zna przykazanie miłości
Umie,zauważyć potrzeby innych

Niesie pomoc innym
45. Przepraszam rodziców, rodzeństwo, kolegów i koleżanki
Zna różne sposoby przepraszania
Przeprasza za wyrządzone zło
Potrafi opowiedzieć historię Zacheusza
46. Pan Bóg przebacza nam grzechy
Wie, że w sakramencie pokuty i pojednania człowiek doświadcza przebaczenia
Potrafi opowiedzieć przypowieść o Miłosiernym Ojcu
47. Chcę przebaczać
Zna "Akt żalu"
Potrafi wyjaśnić, na czym polega przebaczenie
VI Katechezy dodatkowe
48. Różaniec- najpiękniejsza modlitwa Maryi
Potrafi opowiedzieć, w jaki sposób modlimy się na różańcu
Wie, który miesiąc jest miesiącem różańcowym
49. Święci pokazuja Jezusa
Wie, kto to jest święty i jakie ma cechy
Potrafi wyjaśnić, w jaki sposób świeci pokazują nam Jezusa
50. Modlitwa za zmarłych
Zna modlitwę "Wieczny odpoczynek"
Rozumie, że zmarli potrzebują naszej modlitwy
Modli się za zmarłych
51. Święty Mikołaj
Wie, kim był święty Mikołaj
Wie, kiedy obchodzimy dzień świętego Mikołaja
52. Razem z Trzema Królami składamy dary Dzieciątku
Wie, jak nazywają się Mędrcy, którzy przyszli do Jezusa
Potrafi wyjaśnić, dlaczego Mędrcy składają złoto, kadzidło i mirrę
53. Wszyscy chwalimy Maryję
Wie, że Maryja jest Matką Jezusa i nam została dana jako Matka
Umie powiedzieć, jakie miesiące poświęcone są Maryi i przypisać do nich nabożeństwa
54. Kochamy naszą Mamę
Wie, że Mama ma swoje święto, które obchodzimy 26 maja
Potrafi powiedzieć, jakie znaczenie ma mama w życiu dziecka
Wyraża wdzięczność mamie za jej miłość
55. Święty Jan Paweł II
Wie, kim był Jan Paweł II
Potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia z życia Jana Pawła II
Modli się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II
56. Uroczystość Bożego Ciała
Wie, co to jest procesja, monstrancja
Potrafi opowiedzieć, jak obchodzimy Uroczystość Bożego Ciała
57. Serce, które zawsze kocha
Wie, że serce jest synonimem dobroci
Potrafi powiedzieć, co to znaczy mieć dobre serce
Okazuje dobre serce innym
58. Wakacje zawsze z Bogiem
Wie, że z Bogiem możemy spotkać się zawsze
Nie rezygnuje z praktyk religijnych w czasie wakacji

