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Wprowadzenie do programu

Dziecko w wieku przedszkolnym (4-6 lat) poznaje świat przede wszystkim przez do
świadczenie. Nie posługuje się jeszcze wystarczająco dla słownego przekazu wiedzy myśle
niem logicznym. Uczy się głównie przez działanie – naśladowanie osób dla niego znaczących 
i stara się z nimi identyfikować. Podobnie wprowadzenie w życie religijne odbywa się przez 
uczestnictwo  dziecka  w religijnych  praktykach  dorosłych.  Nawiązanie  relacji  z  Bogiem i 
kształtowanie się obrazu Boga w świadomości dziecka zależne jest w największym stopniu od 
jego relacji z rodzicami, a następnie z katechetą. Ich postawa, naznaczona autentyczną miło
ścią, sprzyjać będzie budowaniu prawdziwego obrazu Boga jako kochającego Ojca, a klimat 
bezpieczeństwa i zaufania zarówno w rodzinie, jak i w grupie katechetycznej, ułatwi proces 
religijnej socjalizacji dziecka. Natomiast brak doświadczenia miłości w życiu przedszkolaka 
może spowodować poważne trudności w zaistnieniu i rozwoju jego więzi z Bogiem.

Program nauczania religii  w przedszkolu pt.  „W radości dzieci Bożych” uwzględnia 
rozwój psycho-fizyczny dziecka, starając się być w zgodzie z przeżywanymi przez nie emo
cjami i relacjami w rodzinie oraz grupie rówieśniczej. Ukazuje dziecku otaczający świat i po
zwala otworzyć się na Boga i Jego miłość. Tematyka katechez wprowadza w rzeczywistość 
liturgii Kościoła poprzez naukę gestów i modlitw oraz zachętę do udziału w Eucharystii i wy
darzeniach roku liturgicznego.

Program jest podzielony na grupy wiekowe cztero-, pięcio- i sześciolatków (klasa „0”). 
Dla dzieci czteroletnich zaproponowano blok tematów pt. „Bóg kocha dzieci”, dzieciom pię
cioletnim proponuje się katechezy pod wspólną nazwą „Jestem dzieckiem Bożym”, a dla gru
py wiekowej sześciolatków – „Kocham dobrego Boga Boga”.

Specyfika programu

Cele nadrzędne:
1. Doświadczenie życia we wspólnocie.
2. Uczestnictwo w modlitwie i życiu Kościoła.
3. Okazywanie miłości w rodzinie.
4. Doświadczenie miłości Boga i ludzi w życiu dziecka.
5. Poczucie bliskości Jezusa, który przychodzi i zbawia nas.
6. Radość dziecka Bożego.

Program nauczania religii  czterolatków ukierunkowany jest  na rozwijanie  w dziecku 
zdolności poznawczych. Dziecko odkrywa otaczający je świat, który jest darem Boga. Uczy 
się życia wspólnotowego w rodzinie i grupie rówieśniczej.

Program ma pomóc dziecku w zrozumieniu różnicy między dobrem a złem oraz wycho
wać do naśladowania Jezusa na co dzień.

Celem programu jest również nauka podstawowych gestów religijnych, które pomogą 
wprowadzić dziecko w świat modlitwy.

Katecheza przedszkolna wprowadza dziecko czteroletnie w ważne wydarzenia w jego 
życiu i pomaga mu przeżywać je w łączności z Bogiem i ludźmi.

Program katechezy pięciolatków ma doprowadzić dziecko do spotkania z Bogiem w ro
dzinie i we wspólnocie Kościoła. Zakłada on również wykształcenie w nim głodu poznania 
wiary i odkrywania piękna liturgii. 
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Poznając życie Jezusa, dziecko uczy się naśladować Go w dobroci, którą może prze
nieść na życie swojej rodziny, grupy rówieśniczej i Kościół partykularny. 

Celem programu jest też wychowanie do szacunku wobec innych ludzi, wobec znaków 
religijnych, a nawet pokarmu. 

W grupie sześciolatków program zmierza do obudzenia wdzięczności Bogu za Jego 
dary. Uczeń uświadamia sobie, że Bóg jest blisko niego, w przestrzeni, w której toczy się jego 
życie. Poznanie tego Boga staje się możliwe dzięki Jezusowi Chrystusowi, Jego życiu i dzia
łaniu, dzięki Jego słowu i zbawczym wydarzeniom, przeżywanym i celebrowanym w Koście
le.

Struktura programu 

Grupa czterolatków – „BÓG KOCHA DZIECI”

Cele wiodące:
 Poznanie otaczającego świata i swojego w nim miejsca.
 Poznanie i zapamiętanie podstawowych gestów religijnych oraz nawiązanie kontaktu z 

Bogiem poprzez pierwsze słowa modlitwy.
 Kształtowanie sumienia dziecka.
 Prezentowanie przez dziecko właściwych postaw moralnych, jako efektu wprowadzenia 

w świat wartości chrześcijańskich.
 Naśladowanie dobrych postaw na przykładzie życia Jezusa.
 Wyrażanie radości życia.

Moduły:

1. Raduję się ze światra, w którym żyję.
2. Dziękuję Bogu za Jego dary.
3. Chcę być bliżej dobrego Boga.
4. Jezus jest wśród nas.
5. Kocham Boga i ataram się być dobry.
6. Jednostki okolicznościowe

Treści:
 Żyję wśród ludzi.
 Jestem częścią świata.
 Życie Boże jest we mnie.
 Chcemy dobrze postępować w codziennym życiu.
 Jezus wzorem miłości i dobroci.
 Uczymy się świętować ważne chwile.
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Grupa pięciolatków – „JESTEM DZIECKIEM BOŻYM”

Cele wiodące:
 Odkrywanie prawdy o Bogu Stwórcy.
 Wzajemny szacunek i miłość w rodzinie.
 Codzienna modlitwa i udział w liturgii.
 Poznanie życia Jezusa.
 Umiejętność życia wiarą i miłością.
 Gorliwość w spełnianiu dobrych uczynków.

Moduły:
1. Bóg – świat – wspólnota.
2. Modlitwa – Kościół – niebo.
3. Jezus – rodzina – miłość.
4. Ja – mój dom – radości i smutki.
5. Życie – wiara – matka.

Treści:
 Bóg stwarza z miłości.
 Kościół wspólnotą wierzących.
 Szacunek i miłość w naszej rodzinie.
 Życie Jezusa wzorem dla nas.
 Odkrywamy swoją wiarę.

Grupa sześciolatków – „KOCHAM DOBREGO BOGA”

Cele wiodące:
 Poszanowanie prawdy, że Bóg jest dawcą życia i wszelkiego dobra.
 Systematyczność modlitwy.
 Wiara w przyjście Jezusa Chrystusa.
 Wiara w zbawienie w Jezusie Chrystusie.
 Wiara w obecność Maryi pośród nas.
 Naśladowanie Jezusa w miłości bliźniego wobec najbliższych.

Moduły:
1. Bóg mnie kocha – dziękuję Bogu za Jego dary.
2. Mój Bóg jest zawsze blisko – chcę spotykać się z moim Bogiem.
3. Jezus największym darem Ojca – przygotowuję się na spotkanie z Jezusem.
4. Jezus jest moim przyjacielem i nauczycielem – chcę Go naśladować.
5. Jezus dla mnie umiera i zmartwychwstaje – dla Niego chcę zmienić swoje życie.
6. Jezus zmartwychwstały jest z nami – żyję w radości zmartwychwstałego Jezusa.
7. Katechezy okolicznościowe.

Treści:
 Bóg jest naszym Ojcem i możemy z Nim rozmawiać.
 Żyjemy z Bogiem w naszej rodzinie.
 Jezus przychodzi, umiera i zmartwychwstaje.
 Jezus uczy nas żyć.
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