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Program
nauczania kościelnego - religii ewangelickiej
w szkole podstawowej
klasy 1 - 8
nr RE-SP-1/2017

Ogólna charakterystyka programu
W Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki
religii w publicznych przedszkolach w § 4 czytamy: Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe
władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec
podręczników do nauczania religii.
W związku z reformą edukacji w Polsce w 2017 roku został opracowany Program nauczania kościelnego - religii ewangelickiej dla ośmioletniej szkoły
podstawowej - nr RE-SP-1/2017.
Program został opracowany przez zespół doświadczonych nauczycieli religii: Ewę Below (diakon, nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny, Generalny
Wizytator Nauczania Kościelnego), Elżbietę Byrtek (starszy wykładowca w Katedrze Pedagogiki Religii i Kultury na Wydziale Pedagogicznym
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, nauczyciel dyplomowany, katecheta), Annę Wantulok (nauczyciel dyplomowany, katecheta, członek
Rady Synodalnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego).
W programie wyodrębniono zagadnienia programowe, tematykę zajęć, treści nauczania, osiągnięcia uczniów oraz realizowane wymagania z Podstawy
programowej religii ewangelickiej. Program jest dostosowany do realizacji podręczników do nauczania kościelnego – religii ewangelickiej zatwierdzonych
przez Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
W drugiej części programu zostały przedstawione zasady oceniania na lekcjach religii zgodne z Rozporządzeniem MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych z dnia 3 sierpnia 2017 r. oraz propozycje kryteriów i metod oceniania.
Program nauczania religii ewangelickiej jest impulsem do indywidualnej i kreatywnej pracy nauczyciela religii oraz ma pomóc w przygotowaniu planów
pracy czy rozkładów materiałów do potrzebnych w konkretnej grupie uczniów uczęszczających na lekcje religii ewangelickiej.
Program religii ewangelickiej bazuje na pozytywnych, sprawdzonych w praktyce szkolnej doświadczeniach dydaktycznych autorów, a jednocześnie
odpowiada wyzwaniom postawionym katechetom i uczniom przez reformę oświatową.
Program nauczania religii ewangelickiej został przyjęty w 2017 roku stosownymi uchwałami przez trzy Kościoły ewangelickie: Kościół Ewangelicko –
Augsburski, Kościół Ewangelicko – Metodystyczny i Kościół Ewangelicko – Reformowany. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi program
został przekazany do wiadomości Ministerstwa Edukacji Narodowej.
diakon Ewa Below
Generalny Wizytator Nauczania Kościelnego

Klasa 1 – Bóg błogosławi człowiekowi - nr programu RE-SP-1/2017/1
Zagadnienia
programowe
I
Powołanie dzieci

Tematy
Rozpoczynamy lekcje
nauczania
kościelnego

Poznajmy się…

Bóg mnie zna

Bóg mnie zna i
zachęca, bym Go
poznał

Różnorodność
naszym bogactwem

Treści nauczania

Osiągnięcia ucznia –
cele szczegółowe

Wymagania
w podstawie
programowej religii
ewangelickiej

- rozmowa dotycząca bycia uczniem
klasy I;
- przedstawienie się nauczyciela
(katechety) oraz każdego dziecka;
- rozmowa o lekcjach religii i o miejscu,
w którym dana grupa się spotyka;
- przedstawienie Kasi i Marcina.
- rozmowa o tym, co lubią robić
uczniowie, jakie są ich ulubione
książki i zabawki;
- akcentowanie jak ważna jest wspólna
rozmowa, również na lekcjach religii ;
- rozmowa o Kimś, Kto doskonale nas
zna.
- Bóg zna i kocha każde dziecko, wie o
nim wszystko;
- Bóg wie o wszystkim co nas dotyczy;
- jaka jest Boża miłość?

Uczeń:
- wymienia imiona katechety oraz
poszczególnych dzieci;
- nazywa bohaterów podręcznika.

I. Powołanie dzieci
Uczeń:
1. podaje treść prawd:
Bóg mnie zna i kocha,
Jezus zaprasza i
błogosławi dzieci.

Uczeń:
- opowiada o zainteresowaniach swoich
kolegów;
- wie, że Bóg go zna i kocha.

I. Powołanie dzieci
Uczeń:
1. podaje treść prawd:
Bóg mnie zna i kocha,
Jezus zaprasza i
błogosławi dzieci.

Uczeń:
- wie, że Bóg chce, abyśmy żyli w miłości;
- wie, że Bóg nas stworzył;
- opowiada o swojej rodzinie.

- w jaki sposób można poznawać Boga?
- Boga poznajemy czytając i słuchając
Słowa Bożego (w kościele, na lekcjach
religii, na nabożeństwach);
- Jezus opowiadał o swoim niebiańskim
Ojcu.
- co można robić wspólnie?
- na świecie żyją różnorodne dzieci;
- różnice między uczniami w jednej

Uczeń:
- opowiada, w jaki sposób można poznać
Pana Boga;
- zna pieśń: Bóg jest miłością, ŚE nr 778,1.

I. Powołanie dzieci
Uczeń:
1. podaje treść prawd:
Bóg mnie zna i kocha,
Jezus zaprasza i
błogosławi dzieci.
I. Powołanie dzieci
Uczeń:
1. podaje treść prawd:
Bóg mnie zna i kocha,
Jezus zaprasza i
błogosławi dzieci.
I. Powołanie dzieci
Uczeń:
1. podaje treść prawd:

Uczeń:
- opowiada o dzieciach żyjących
w różnych krajach;
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Porozmawiajmy

Jak rozmawiać z
Bogiem?

klasie (wady i zalety);
- każdy jest ważny dla Boga.
- dlaczego ludzie rozmawiają?
- ważne słowa w kontaktach z innymi
ludźmi;
- szczera rozmowa i dialog;
- słowa: proszę, dziękuję, przepraszam.
- modlitwa to spotkanie i rozmowa z
Bogiem;
- modlitwy, których uczyli rodzice,
babcia czy dziadek;
- Modlitwa Pańska, znak krzyża.

Pan Bóg mnie słucha

- Bóg ma dla mnie zawsze czas;
- o wszystkim mogę Mu opowiedzieć,
przeprosić, dziękować i prosić;
- moja własna modlitwa.

Jezus zaprasza dzieci

- Jezus zaprasza i błogosławi dzieci;
- co dzieje się w czasie chrztu w
kościele?
- należę do Bożej rodziny.

Jezus zaprasza dzieci
na nabożeństwa

- jak należy zachowywać się w kościele i
na nabożeństwie dla dzieci?
- Boża rodzina – spotkania podczas
Nabożeństw.

- wie, że Bóg zna i kocha wszystkie dzieci.
Uczeń:
- wyjaśnia znaczenie i potrzebę
stosowania słów: proszę, dziękuję,
przepraszam.
Uczeń:
- wie, że modlitwa to rozmowa z Bogiem;
- umie wykonać znak krzyża na
zakończenie modlitwy;
- zna pieśń: Czytaj Biblię;
- umie modlitwę Ojcze nasz.
Uczeń:
- wie, że w modlitwie dziękujemy,
prosimy i przepraszamy Boga;
- pamięta o codziennej modlitwie.
Uczeń:
- opowiada biblijną historię spotkania
Jezusa z dziećmi;
- wie, kiedy wypowiadane są słowa:
Chrzczę ciebie w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. Amen.;
- umie pieśń: Jezus kocha takie dzieci jako
ja.
Uczeń:
- opowiada o właściwym zachowaniu w
kościele;
- wie, że kościół to Dom Boży, do którego
Jezus zaprasza.

Bóg mnie zna i kocha,
Jezus zaprasza i
błogosławi dzieci.
I. Powołanie dzieci
Uczeń:
2. wie, że modlitwa to
rozmowa z Bogiem.
I. Powołanie dzieci
Uczeń:
2. wie, że modlitwa to
rozmowa z Bogiem.
I. Powołanie dzieci
Uczeń:
2. wie, że modlitwa to
rozmowa z Bogiem;
3. stwierdza: zostałem
ochrzczony.
I. Powołanie dzieci
Uczeń:
1. podaje treść prawd:
Bóg mnie zna i kocha,
Jezus zaprasza i
błogosławi dzieci.
I. Powołanie dzieci
Uczeń:
1. podaje treść prawd:
Bóg mnie zna i kocha,
Jezus zaprasza i
błogosławi dzieci;
3. stwierdza: zostałem
ochrzczony.
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II
Piękno i różnorodność
stworzenia

Poznajemy bogactwo
stworzenia

- co stworzył Bóg?
- różnorodność stworzenia (rośliny,
zwierzęta itd.);
- piękno i obfitość stworzenia Bożego
(zdjęcia).

Dziękczynne Święto
Żniw

- znaczenie Dziękczynnego Święta
Żniw;
- za co mogę być wdzięczny Bogu?
- nazywanie i rysowanie dóbr;
- co jest potrzebne do życia? (dobre
Boże dary);
- modlitwy stołowe.

Stworzycielem jest
Bóg

- biblijna historia stworzenia świata;
- świat jest cudownym dziełem Boga.

Uczeń:
- opowiada, co stworzył Bóg;
- wkleja w podręczniku ilustracje
o stworzeniu świata.

Bóg dał mi życie

- swoje życie zawdzięczam Bogu;
- Bóg przez rodziców darował mi życie;
- Bóg mnie stworzył.

Uczeń:
- opisuje swój wygląd;
- wie, że Bóg daje życie.

Jestem częścią
stworzenia

- ludzie powinni troszczyć się o to, co
stworzył Bóg;
- ludzie, zwierzęta i rośliny żyją
wspólnie na ziemi;
- nieodpowiedzialne działania mogą
wszystko zniszczyć;
- można pomóc zachować stworzenie w
piękności i obfitości (nie niszczę, nie
łamię, itp.).
- Bóg dał życie rodzicom, dziadkom,
rodzeństwu;
- dziękowanie za swoich bliskich;

Uczeń:
- opisuje, jak ludzie, zwierzęta i rośliny
żyją wspólnie na ziemi;
- wymienia zasady ochrony przyrody.

Mój dom i moja
rodzina są częścią
stworzenia

Uczeń:
- opowiada o otaczającym nas świecie,
jego różnorodności i pięknie;
- wymienia przykłady bogactwa
stworzenia;
- wie, że wszystko stworzył Bóg.
Uczeń:
- wie, za co powinien dziękować Bogu;
- umie modlitwę stołową.

Uczeń:
- opowiada o swojej rodzinie;
- dziękuję Bogu za rodzinę i dom.

II. Piękno
i różnorodność
stworzenia
Uczeń:
2. wymienia przykłady
bogactwa stworzenia.
II. Piękno
i różnorodność
stworzenia
Uczeń:
2. wymienia przykłady
bogactwa stworzenia;
3. opowiada, za co może
dziękować Bogu.
II. Piękno
i różnorodność
stworzenia
Uczeń:
1. pamięta opowiadanie
o stworzeniu.
II. Piękno
i różnorodność
stworzenia
Uczeń:
3. opowiada, za co może
dziękować Bogu.
II. Piękno
i różnorodność
stworzenia
Uczeń:
3. opowiada, za co może
dziękować Bogu.

II. Piękno
i różnorodność
stworzenia
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Radość i wdzięczność
za wszystko, co
zostało stworzone

- poznawanie różnych modlitw;
- próba sformułowania własnej
modlitwy dziękczynnej;
- za kogo i za co można Bogu
podziękować?

Uczeń:
- wymienia przykłady bogactwa
stworzenia;
- opowiada, za co dziękuje Bogu.

Najważniejsza księga
– Biblia

- Biblia – najważniejsza księga;
- jak pisano Biblię i jakich używano do
tego materiałów?
- osoby, które pilnie czytały i rozważały
słowa zapisane w księgach biblijnych.

Uczeń:
- wie, że Biblia jest święta księgą;
- rozumie, że Biblia jest najważniejszą
księgą w Kościele ewangelickim.

Bóg opiekuje się
Adamem i Ewą

- opowiadanie o życiu Adama i Ewy w
raju, w wielkie harmonii z Bogiem i
innymi stworzeniami;
- Bóg kocha człowieka i opiekuje się
nim.
- grzech to nieposłuszeństwo, złe
zachowanie;
- właściwe zrozumienie dobra i zła;
- Bóg daje jasne wskazówki co jest
dobre, a co złe.

Uczeń:
- zna biblijną historię o stworzeniu
Adama i Ewy;
- wkleja w podręczniku puzzle ilustrujące
Bożą troskę o nas.
Uczeń:
- opowiada o życiu Adama i Ewy w raju;
- uzupełnia werset o drzewie poznania
dobra i zła.

- historia kuszenia Adama i Ewy w
raju;
- czy łatwo jest grzecznie się
zachowywać na co dzień?
- grzech to również chęć dorównania
Bogu;
- jakie popełniam grzechy?
- przykłady Bożej miłości i pomocy ;
- co powinien robić i jak się

Uczeń:
- opowiada historię i wymienia
konsekwencje nieposłuszeństwa
Adama i Ewy;
- wyjaśnia, że grzech to
nieposłuszeństwo wobec Boga.

Uczeń:
3. opowiada, za co może
dziękować Bogu.
II. Piękno
i różnorodność
stworzenia
2. wymienia przykłady
bogactwa stworzenia;
3. opowiada, za co może
dziękować Bogu.
II. Piękno
i różnorodność
stworzenia
Uczeń:
4. wie jakie znaczenie
ma Biblia w Kościele
ewangelickim.
III. Bóg obecny w
stworzeniu
Uczeń:
1. opowiada o życiu
Adama i Ewy.
III. Bóg obecny
w stworzeniu
Uczeń:
1. opowiada o życiu
Adama i Ewy;
2. wie, że grzech to
nieposłuszeństwo
wobec Boga.
III. Bóg obecny
w stworzeniu
Uczeń:
2. wie, że grzech to
nieposłuszeństwo
wobec Boga.

Uczeń:
- wie, że Bóg zawsze nas kocha;

III. Bóg obecny w
stworzeniu

- Bóg chce by w każdym domu
panowała harmonia.

III
Bóg obecny
w stworzeniu

Bóg wskazuje na to,
co jest dobre i co jest
złe

Kara za
nieposłuszeństwo

Miłość Boża trwa
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zachowywać człowiek, który kocha
Boga?
- przekazywanie Bożej miłości innym.

IV
Adwentowa
i bożonarodzeniowa
radość

- wymienia przykłady Bożej miłości;
- uzupełnia labirynt literowy w
podręczniku;
- zna pieśń: Miłość Twa.
Uczeń:
- wie, co znaczy być posłusznym;
- wie, że grzech to nieposłuszeństwo
wobec Boga;
- umie IV przykazania;
- zna pieśń: Pod Twą obronę, ŚE nr 314,1.
Uczeń:
- opowiada biblijną historię o arce
Noego;
- wykonuje ilustrację do historii o Noe.

Uczę się
posłuszeństwa

- przykłady posłuszeństwa
i nieposłuszeństwa w życiu ucznia;
- zapoznanie z treścią IV przykazania;
- powtórzenie historii o Adamie i Ewie
w raju.

Posłuszeństwo Noego

- biblijna historia o potopie w czasach
Noego;
- kto mógł się schronić na arce?
- dlaczego Noe był posłuszny Bogu?

Bóg obiecał ratunek

- historie ilustrujące wypełnienie
obietnic Bożych;
- Bóg obiecał ratunek;
- krzyżówka.

Uczeń:
- podaje przykłady Bożej pomocy;
- rozwiązuje krzyżówkę.

Adwent – czasem
słuchania

- nasze życie jest pełne zajęć, niepokoju,
hałasu, pośpiechu;
- co można usłyszeć w ciszy?
- anioł zwiastuje Marii, że urodzi Syna
Bożego.

Uczeń:
- wie, co znaczy słuchać;
- opowiada o spotkaniu Marii i Józefa z
aniołem.

Wspaniały gość –
Jezus

- świąteczne przygotowania;
- przygotowania do spotkania z
Jezusem;
- kalendarz adwentowy, wieniec
adwentowy;
- „porządki” w moim życiu.

Anioł Pański
zwiastuje pasterzom

- pasterze w Palestynie, w dawnych
czasach;

Uczeń:
- wie jak przygotować się na przyjście
szczególnego gościa -Jezusa;
- wkleja ilustracje pokazujące jak
przygotować się do Świąt Bożego
Narodzenia;
- umie kolędę: Przybieżeli do Betlejem,
ŚE nr 75, 1-2.
Uczeń:
- opowiada o życiu pasterzy;

Uczeń:
3. wymienia przykłady
Bożej miłości i pomocy.
III. Bóg obecny w
stworzeniu
Uczeń:
2. wie, że grzech to
nieposłuszeństwo
wobec Boga.
III. Bóg obecny
w stworzeniu
Uczeń:
4. opowiada historię
potopu w czasach
Noego.
III. Bóg obecny
w stworzeniu
Uczeń:
3. wymienia przykłady
Bożej miłości i pomocy.
IV. Adwentowa
i bożonarodzeniowa
radość
Uczeń:
1. opowiada o
adwentowych i
bożonarodzeniowych
zwyczajach i symbolach.
IV. Adwentowa
i bożonarodzeniowa
radość
Uczeń:
2. przedstawia historię
narodzenia Jezusa.
IV. Adwentowa
i bożonarodzeniowa

6

V
Słuchamy Pana Jezusa

radość

- aniołowie zwiastują pasterzom
radość.

- opisuje co wydarzyło się na polach
betlejemskich;
- wie, że aniołowie zwiastowali
pasterzom radość.

Droga pasterzy do
Zbawiciela

- życie i praca pasterzy;
- historia narodzenia Jezusa;
- pasterze, którzy poszli zobaczyć
Zbawiciela rozgłaszali dobrą nowinę.

Świętujemy Boże
Narodzenie

- Boże Narodzenie to święta radości;
- różne świąteczne zwyczaje;
- wieczór wigilijny;
- opłatek;
- radość gości w naszym domu.

Uczeń:
- umie opowiedzieć historię narodzenia
Jezusa;
- wie jaką rolę w tym wydarzeniu
odegrali pasterze;
- wkleja w podręczniku postacie do
stajenki.
Uczeń:
- wie, czyje urodziny obchodzimy w Boże
Narodzenie;
- opowiada o radosnym świętowaniu
Bożego Narodzenia;
- wykonuje książeczkę o świętach Bożego
Narodzenia;
- umie wybraną kolędę.

Wspólnie przeżywamy - źródłem radości są nie tylko prezenty,
radość!
ale przyjście Boga do ludzi;
- kto oprócz pasterzy odwiedził małego
Zbawiciela?
- biblijna historia o mędrcach ze
Wschodu.

Uczeń:
- opowiada o przyjściu mędrców do
Betlejem;
- śpiewa wybrane kolędy.

Jezus najważniejszym
darem

Uczeń:
- wie, kto jest najważniejszym darem;
- zna werset: J 3,16.

- z miłości Bóg zesłał na świat Swojego
Syna;
- Jezus jest największym darem miłości
Boga do ludzi;
- co to znaczy, że Jezus jest
najważniejszym darem?

radość
Uczeń:
3. pamięta, że Anioł
Pański zwiastował
pasterzom radość.
IV. Adwentowa
i bożonarodzeniowa
radość
Uczeń:
2. przedstawia historię
narodzenia Jezusa.
IV. Adwentowa
i bożonarodzeniowa
radość
Uczeń:
2. przedstawia historię
narodzenia Jezusa;
4. wie, że Boże
Narodzenie to święta
radości.
IV. Adwentowa i
bożonarodzeniowa
radość
4. wie, że Boże
Narodzenie to święta
radości.

V. Słuchamy Pana
Jezusa
Uczeń:
1. pamięta, że Bóg kocha
świat i zesłał Swego Syna
na ziemię.
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Nauczyciel Jezus
zaprasza do słuchania

- znaczenie i wartość Pisma Świętego;
- Słowo Boże jest nadal aktualne we
współczesnym świecie;
- jak być dobrym słuchaczem?
- kto rozgłasza Słowo Boże?

Uczeń:
- wie, że Jezus zaprasza do słuchania
wszystkie dzieci;
- opowiada na podstawie ilustracji w
podręczniku kto rozgłasza Słowo Boże I
gdzie możemy go słuchać.

V. Słuchamy Pana
Jezusa
Uczeń:
1. pamięta, że Bóg kocha
świat i zesłał Swego Syna
na ziemię.

Jezus i Jego uczniowie

- powołanie Szymona i Andrzeja na
uczniów;
- uświadomienie aktualności powołania
skierowanego do ludzi;
- pokazanie co to znaczy być uczniem
Jezusa.

Uczeń:
- wie, w jakich okolicznościach i w jaki
sposób zostali powołani uczniowie.

V. Słuchamy Pana
Jezusa
Uczeń:
2. opowiada o
powołaniu uczniów.

Jezus troszczy się o
zagubionych

- biblijna historia o zgubionej owcy;
- Jezus – dobrym pasterzem;
- troska i miłość Boga względem
każdego człowieka.

Uczeń:
− opowiada historię o zgubionej owcy;
− opisuje odczucia osoby zagubionej i
odnalezionej;
− zna Psalm 23, 1-2.

V. Słuchamy Pana
Jezusa
Uczeń:
3.wie, że Jezus troszczy
się o samotnych,
zagubionych i
zalęknionych.

Jezus troszczy się o
samotnych

- biblijna historia o Zacheuszu;
- Jezus dostrzega potrzeby i samotność;
- Jezus nie potępia grzesznych ludzi lecz
grzech.

Uczeń:
− opowiada historię o Zacheuszu;
− opisuje odczucia osoby samotnej;
− wykonuje ilustrację do poznanej
historii.

V. Słuchamy Pana
Jezusa
Uczeń:
3.wie, że Jezus troszczy
się o samotnych,
zagubionych i
zalęknionych.
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Jezus i Jego uczniowie

- powołanie Szymona i Andrzeja na
uczniów;
- uświadomienie aktualności powołania
skierowanego do ludzi;
- pokazanie co to znaczy być uczniem
Jezusa.
- biblijna historia o zgubionej owcy;
- Jezus – dobrym pasterzem;
- troska i miłość Boga względem
każdego człowieka.

Uczeń:
- wie, w jakich okolicznościach i w jaki
sposób zostali powołani uczniowie.

V. Słuchamy Pana
Jezusa
Uczeń:
2. opowiada o
powołaniu uczniów.

Uczeń:
− opowiada historię o zgubionej owcy;
− opisuje odczucia osoby zagubionej i
odnalezionej;
− zna Psalm 23, 1-2.

Jezus troszczy się o
samotnych

- biblijna historia o Zacheuszu;
- Jezus dostrzega potrzeby i samotność;
- Jezus nie potępia grzesznych ludzi lecz
grzech.

Uczeń:
− opowiada historię o Zacheuszu;
− opisuje odczucia osoby samotnej;
− wykonuje ilustrację do poznanej
historii.

Jezus uwalnia
uczniów od strachu

- dlaczego boję się burzy?
- biblijna historia o uciszeniu
burzy;
- burza, wiatr i morze posłuszne są
Jezusowi ;
- zaufanie Bogu, który daje siłę, by
pokonać strach.
- miłość Jezusa do niewidomego
sprawia cud;
- Jezus zna naszą wiarę i nasze
potrzeby;
- życie niewidomych w dzisiejszych
czasach.
- udział Jezusa w ludzkich radościach i
smutkach;
- wiara w moc Boga;
- Jezus zamienia wodę w wino.

Uczeń:
- wie, że może Bogu ufać;
- opowiada historię uciszenia burzy przez
Jezusa;
- rozwiązuje rebus z wersetem biblijnym.

V. Słuchamy Pana
Jezusa
Uczeń:
3.wie, że Jezus troszczy
się o samotnych,
zagubionych i
zalęknionych.
V. Słuchamy Pana
Jezusa
Uczeń:
3.wie, że Jezus troszczy
się o samotnych,
zagubionych i
zalęknionych.
V. Słuchamy Pana
Jezusa
Uczeń:
3. wymienia cuda,
których dokonał Jezus.

Jezus troszczy się o
zagubionych

Jezus otwiera ludziom
oczy

Jezus cieszy się z
nami

Uczeń:
- opisuje wygląd i zachowanie osoby
niewidomej;
- opowiada historię uzdrowienia
niewidomego;
- rozwiązuje krzyżówkę w podręczniku.
Uczeń:
- opowiada biblijną historię o cudzie w
Kanie Galilejskiej,
- umie wytłumaczyć czym jest cud.

V. Słuchamy Pana
Jezusa
Uczeń:
3. wymienia cuda,
których dokonał Jezus.
V. Słuchamy Pana
Jezusa
Uczeń:
3. wymienia cuda,
których dokonał Jezus.
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VI
Piotr przeżywa drogę
Jezusa na krzyż
i Jego
zmartwychwstanie

Powołanie na ucznia

- kim z zawodu był Szymon Piotr?
- w jaki sposób Piotr został powołany
na ucznia?
- niezwykły Przyjaciel.

Uczeń:
- rozwiązuję krzyżówkę w podręczniku;
- opowiada historię powołania Szymona;
- podaje nowe imię Szymona - Piotr.

Piotr naśladuje Jezusa

- szczególna pozycja Piotra;
- Piotr świadkiem wskrzeszenia córki
Jaira w jego domu.

Uczeń:
- opowiada historię wskrzeszenia córki
Jaira;
- uzupełnia i koloruje ilustrację
w podręczniku.

Ostatnia Wieczerza

- umycie nóg uczniom;
- Ostatnia Wieczerza;
- droga na Górę Oliwną ;
- powtarzające się słowa: chociażby
wszyscy...

Uczeń:
- opowiada o umyciu nóg uczniom i o
Ostatniej Wieczerzy,
- wie, że ludzie przystępują do Komunii
Świętej,
- dostrzega smutek Piotra po pojmaniu
Jezusa.

Smutek Piotra

- Piotr i jego rozpacz i smutek;
- jak zachowuje się Piotr, gdy widzi
związanego Jezusa na dziedzińcu?
- powtarzające się słowa: nie znam…..

Uczeń:
- opowiada o tym, co zobaczył i przeżył
Piotr;
- układa i wkleja w podręczniku
w odpowiedniej kolejności obrazki
ilustrujące różne sytuacje z życia Piotra.

Zmartwychwstanie

- wydarzenia niedzielnego poranka;
- przeżycia Piotra: zdziwienie i szok
przy pustym grobie;
- znaczenie prawdy: Jezus żyje.

Uczeń:
- wie kto i dlaczego poszedł do grobu
Jezusa w niedzielny poranek;
- zna historię o pustym grobie;
- zna pieśń: Bóg nie umarł.

Spotkanie z Jezusem

- Jezus ukazuje się uczniom;

Uczeń:

V. Słuchamy Pana
Jezusa
Uczeń:
2. opowiada o
powołaniu uczniów.
VI. Piotr przeżywa
drogę Jezusa na krzyż
i Jego
zmartwychwstanie
Uczeń:
1.opowiada, o tym co
przeżył Szymon Piotr
jako uczeń Jezusa.
VI. Piotr przeżywa
drogę Jezusa na krzyż
i Jego
zmartwychwstanie
Uczeń:
1.opowiada, o tym co
przeżył Szymon Piotr
jako uczeń Jezusa.
VI. Piotr przeżywa
drogę Jezusa na krzyż
i Jego
zmartwychwstanie
Uczeń:
1.opowiada, o tym co
przeżył Szymon Piotr
jako uczeń Jezusa.
VI. Piotr przeżywa
drogę Jezusa na krzyż
i Jego
zmartwychwstanie
Uczeń:
1.opowiada, o tym co
przeżył Szymon Piotr
jako uczeń Jezusa.
VI. Piotr przeżywa
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- „niewierny Tomasz” – kto to jest?
- jak wyglądało spotkanie Jezusa z
Tomaszem?

- wymienia komu ukazał się
zmartwychwstały Jezus;
- opowiada o niedowierzaniu Tomasza;
- rozwiązuje w podręczniku krzyżówkę.

Piotr otrzymuje nowe
zadanie

- niepowodzenia w naszym życiu;
- daremna praca rybaków;
- znaczenie zaufania;
- Jezus trzykrotnie zadaje Piotrowi to
samo pytanie i daje mu nowe zadanie
do wypełnienia.

Uczeń:
- opowiada o spotkaniu Jezusa z Piotrem
i uczniami nad Jeziorem Galilejskim;
- wie, że Jezus daje drugą szansę;
- zna nowe zadanie Piotra.

Zesłanie Ducha
Świętego

- Jezus obiecuje zesłanie Ducha
Świętego;
- wydarzenia dnia Zielonych Świąt;
- przeżycia Piotra – smutek i strach
zmieniają się w radość i odwagę do
głoszenia dobrej nowiny o Jezusie
Chrystusie;
- powstanie Kościoła.
- komu można zaufać?
- osoby, które darzymy zaufaniem;
- na kim można polegać?
- sytuacje, w których ufność pomaga.

Uczeń:
- opowiada historię o zesłaniu Ducha
Świętego;
- powtarza ważne wydarzenia z życia
Piotra.

Zaufać Bogu

- ufność Abrahama;
- opuszczenie domu i wędrówka
w nieznane;
- ufność daje odwagę.

Jak rozwiązywać
spory?

- spór między sługami Abrahama i Lota;
- ufność Bogu uczy pokojowo
rozwiązywać konflikty;
- jak zachować się w trudnych
sytuacjach?

Uczeń:
- opowiada historię powołania
i wędrówki Abrahama i Sary;
- wie co znaczy zaufać Bogu;
- zna pieśń: Gdy Pan jest ze mną,
Chwalmy Pana nr 116.
Uczeń:
- opisuje spory między ludźmi;
- wymienia powody rozstania
Abrahama i Lota;
− podaje możliwości pokojowego

Komu mogę zaufać?

VII
Zaufanie Bogu daje
siłę i odwagę do życia

Uczeń:
- rozwiązuje łamigłówkę o zaufaniu;
- opowiada, o tym komu ufa;
- wie, komu nie może zaufać.

drogę Jezusa na krzyż
i Jego
zmartwychwstanie
Uczeń:
2. zna słowa Jezusa:
Błogosławieni, którzy nie
widzieli a uwierzyli.
VI. Piotr przeżywa
drogę Jezusa na krzyż
i Jego
zmartwychwstanie
Uczeń:
1.opowiada, o tym co
przeżył Szymon Piotr
jako uczeń Jezusa.
VI. Piotr przeżywa
drogę Jezusa na krzyż
i Jego
zmartwychwstanie
Uczeń:
3. opowiada o
wydarzeniach Zielonych
Świąt.
VII. Zaufanie Bogu daje
siłę i odwagę do życia
Uczeń:
1. opowiada o życiu
Abrahama i Sary.
VII. Zaufanie Bogu daje
siłę i odwagę do życia
Uczeń:
1. opowiada o życiu
Abrahama i Sary.
VII. Zaufanie Bogu daje
siłę i odwagę do życia
Uczeń:
1. opowiada o życiu
Abrahama i Sary.
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rozwiązania sporu.

VIII
Świętowanie
w Kościele

Bóg przypomina o
swojej obietnicy

- na czym polegają obietnice?
- pomimo smutku Bóg daje nowe siły,
by ufać;
- Abrahama odwiedzają trzej
wędrowcy;
- nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga.

Uczeń:
- opowiada o obietnicach Bożych
danych Abrahamowi;
- opowiada o tym, jak Abraham
przyjął trzech gości;
- wie, że dla Boga nie ma rzeczy
niemożliwych.
Uczeń:
- opowiada o wytrwałej modlitwie
Abrahama;
- opowiada historię zniszczenia Sodomy
i Gomory;
− wie, że warto wytrwale modlić się.
Uczeń:
- opowiada, w jaki sposób wypełniła się
obietnica Boża w życiu Abrahama;
- podaje imię syna Abrahama.

Abraham walczy w
modlitwie o swoją
rodzinę

- Abraham otrzymuje smutne wieści;
- wytrwałość i upór w modlitwie;
- wysłuchana modlitwa.

Boża obietnica się
wypełnia – narodziny
syna

- syn urodzony w starości;
- Boże obietnice są pewne;
- ci, którzy zaufali Bogu czują się
szczęśliwi.

Ja też chcę zaufać
Panu Bogu!

- ludzie zawodzą nas, zdradzają
tajemnice, nie dotrzymują obietnic;
- Bóg nie łamie danego słowa;
- Bóg mnie nie opuści, dlatego chcę
Mu ufać.

Uczeń:
- opowiada o zaufaniu;
- wie, że Bóg jest zawsze i wszędzie
z nim.

Abraham naszym
bohaterem

- kto może być naszym bohaterem?
- powtórzenie historii życia Abrahama;
- jakie znaczenie ma zaufanie
w życiu uczniów?

Kościół – Boża
rodzina

- Kościół to Dom Boży;
- Kościół to społeczność ludzi
wierzących w Boga;
- Jezus Chrystus – fundamentem
i głową Kościoła;

Uczeń:
- opowiada o życiu Abrahama
według ilustracji w podręczniku;
- rozwiązuje w podręczniku krzyżówkę;
- wie, że dobrze mieć bohatera, którego
może naśladować.
Uczeń:
- podaje znaczenia słowa „kościół”;
- wie, co to znaczy że jest ewangelikiem;
- opisuje wygląd flagi i herbu
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

VII. Zaufanie Bogu daje
siłę i odwagę do życia
Uczeń:
2. wymienia Boże
obietnice złożone
Abrahamowi.
VII. Zaufanie Bogu daje
siłę i odwagę do życia
Uczeń:
3. wie, że warto
wytrwale modlić się.
VII. Zaufanie Bogu daje
siłę i odwagę do życia
Uczeń:
1. opowiada o życiu
Abrahama i Sary;
2. wymienia Boże
obietnice złożone
Abrahamowi.
VII. Zaufanie Bogu daje
siłę i odwagę do życia
Uczeń:
2. wymienia Boże
obietnice złożone
Abrahamowi.
VII. Zaufanie Bogu daje
siłę i odwagę do życia
Uczeń:
1. opowiada o życiu
Abrahama i Sary.
VIII. Świętowanie
w Kościele
Uczeń:
1. podaje znaczenie
słowa „kościół”;
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Poznajemy dom Boży

Nabożeństwo –
spotkanie z Bogiem i
Jego Słowem

- wierzę w Święty Kościół
chrześcijański – powszechny;
- Boża rodzina i Boży dom;
- obecność Chrystusa wśród
wierzących.
- wycieczka, spotkanie z księdzem w
kościele;
- niedziela jest pamiątką
zmartwychwstania Jezusa;
- w kościele jest dużo do zobaczenia.
- miejsca i sprzęty w kościele, ich
funkcje i zadania;
- wykonanie modelu kościoła.
- możliwości spędzenia niedzielnego
poranka;
- niedziela – dzień święty chrześcijan –
pamiątka zmartwychwstania Jezusa;
- właściwe świętowanie niedzieli;
- społeczność z Bogiem i między sobą;
- porządek nabożeństwa – Bóg wśród
nas obecny.

2. opisuje flagę i symbol
Kościoła Ewangelicko –
Augsburskiego.
Uczeń:
− opowiada o kościele i jego
wyposażeniu;
− zna reguły zachowania się w kościele;
− uzupełnia ćwiczenie w podręczniku
o wydarzeniach odbywających się
w parafii.
Uczeń:
- wie, że niedziela to dzień święty,
ponieważ Pan Jezus zmartwychwstał;
- uzupełnia tekst w podręczniku
dotyczący nabożeństwa.

Dziękujemy Panu
Bogu za pierwsza
klasę

- legenda o koszyku z podziękowaniem;
- nabożeństwo na zakończenie roku
szkolnego - spojrzenie wstecz,
dziękczynienie;
- zachęta do wyrażania Bogu
wdzięczności.

Uczeń:
- wymienia, za co powinniśmy Bogu
podziękować;
- wyraża wdzięczność poprzez modlitwę
lub pieśni.

Wakacje z Bożym
błogosławieństwem

- radość z nadchodzących wakacji;
Uczeń:
- jesteśmy dziećmi Bożymi także w czasie
- pamięta o codziennej modlitwie i
wakacji;
udziale w nabożeństwach w czasie
- prośba o Boże błogosławieństwo.
wakacji;
- prosi Boga o błogosławieństwo.

VIII. Świętowanie
w Kościele
Uczeń:
3. opisuje kościół, do
którego uczęszcza oraz
wymienia reguły
zachowania się
w kościele.
VIII. Świętowanie
w Kościele
Uczeń:
3. opisuje kościół, do
którego uczęszcza oraz
wymienia reguły
zachowania się w
kościele;
4. wie, że niedziela jest
pamiątką
zmartwychwstania
Jezusa.
VIII. Świętowanie
w Kościele
Uczeń:
4. wie, że niedziela jest
pamiątką
zmartwychwstania
Jezusa.
VIII. Świętowanie
w Kościele
Uczeń:
4. wie, że niedziela jest
pamiątką
zmartwychwstania
Jezusa.
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Klasa 2 – Boża dobroć - nr programu RE-SP-1/2017/2
Zagadnienia
programowe

Wymagania
w podstawie
programowej religii
ewangelickiej

Tematy

Treści nauczania

Osiągnięcia ucznia –
cele szczegółowe

Powołanie do życia w
rodzinie

- przypomnienie bohaterów
z podręcznika – Kasi i Marcina;
- rozmowa o różnorodności
w rodzinach i sytuacjach rodzinnych;
- wykonanie drzewa genealogicznego
własnej rodziny.
- dlaczego dzieci są darem Boga
i wielkim zadaniem dla rodziców?
- chrzest obietnicą, zapewnieniem i
powołaniem do nowego życia;
- znaczenie opieki rodziców.

Uczeń:
- opowiada o swojej rodzinie;
- opisuje obowiązki rodziców i dzieci;
- wie, jak wielkie znaczenie w rodzinie
ma okazywanie miłości.

IX. Rodzina darem Boga
Uczeń:
1. opowiada o swojej
rodzinie i o własnym
chrzcie.

Uczeń:
- opisuje w jaki sposób odbywa się
chrzest;
- zna imiona rodziców chrzestnych;
- wie, że dzieci są darem Boga.

Z rodziną łatwiej
pokonać trudności

- Noemi i losy jej rodziny;
- zwątpienie i zaufanie Bogu;
- wspólne zmaganie się
z trudnościami i problemami;
- wartość wzajemnej pomocy.

Uczeń:
- opowiada biblijną historię o Noemi;
- wie, że Noemi i jej rodzina zaufała
Bogu;
- przytacza przykłady pomagania
innym.

Nowa rodzina Rut

- życiowa decyzja Noemi;
- Boże błogosławieństwo towarzyszy
Rut i jej bliskim;
- potomkowie Rut.

Uczeń:
- wie kim były: Rut i Noemi;
- opowiada o nowej rodzinie Rut;
- wymienia jak Bóg pomógł Rut i
Noemi;
- opisuje w jaki sposób Bóg troszczy się

IX. Rodzina darem Boga
Uczeń:
1. opowiada o swojej
rodzinie i o własnym
chrzcie;
3. podaje przykłady, w jaki
sposób Bóg troszczy się o
nasze rodziny.
IX. Rodzina darem Boga
Uczeń:
2. opowiada wybrane
historie biblijnych rodzin,
którym Bóg pomagał;
3. podaje przykłady, w jaki
sposób Bóg troszczy się o
nasze rodziny.
IX. Rodzina darem Boga
Uczeń:
2. opowiada wybrane
historie biblijnych rodzin,
którym Bóg pomagał;
3. podaje przykłady, w jaki

I
Rodzina darem Boga
Bóg działa przez
rodziców
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o rodziny.

II
Potrzebujemy
otaczającego świata

Bóg troszczy się o
Hagar

- problemy w rodzinie - kłótnie,
zazdrość, rozwody, trudne sytuacje
finansowe;
- sytuacja Hagar i jej syna po
opuszczeniu domu Abrahama;
- przekonanie, że Bóg nigdy nie
opuszcza człowieka.

Uczeń:
- opowiada historię Hagar;
- opisuje w jaki sposób Bóg troszczy się
o rodziny.

Nienawiść i złość w
rodzinie

- Kain i Abel – życie dwu synów
Adama i Ewy;
- spory w rodzinie;
- jak powstaje złość i nienawiść?
- znaczenie przebaczenia, zgody
i miłości.

Uczeń:
- opowiada o życiu i konflikcie między
Kainem i Ablem;
- daje przykłady pozytywnych
zachowań.

Miłość przezwycięża
zazdrość

- spór dwóch matek – biblijna historia
o mądrości króla Salomona;
- znaczenie miłości matki;
- jaka jest prawdziwa miłość według 1
Kor 13?

Uczeń:
- opowiada historię sporu o dziecko;
- wyjaśnia, jak król Salomon rozpoznał
prawdziwą mamę;
- wymienia, na podstawie ćwiczenia w
podręczniku, cechy prawdziwej
miłości.

Dziękujemy za Boże
dary

- Dziękczynne Święto Żniw;
- znaczenie kościelnego święta;
- człowiek jest zależny od
otaczającego go środowiska;
- człowiek powinien dbać o to,
co stworzył Bóg i dzielić się
z innymi;
- dlaczego modlitwa dziękczynna jest
ważna?
- znaczenie światła w codziennym
życiu;
- przedstawienie Chrystusa jako
światłości świata;

Uczeń:
-umie jedną z modlitw stołowych;
- wymienia różnorodne dary, którymi
obdarza nas Bóg;
- opisuje znaczenie Dziękczynnego
Święta Żniw.

Światło daje poczucie
bezpieczeństwa

Uczeń:
- opowiada o znaczeniu światła dla
ludzi;
- zna pieśń: Słowo twoje jest, ŚE nr 346;

sposób Bóg troszczy się o
nasze rodziny.
IX. Rodzina darem Boga
Uczeń:
2. opowiada wybrane
historie biblijnych rodzin,
którym Bóg pomagał;
3. podaje przykłady, w jaki
sposób Bóg troszczy się o
nasze rodziny.
IX. Rodzina darem Boga
Uczeń:
2. opowiada wybrane
historie biblijnych rodzin,
którym Bóg pomagał;
3. podaje przykłady, w jaki
sposób Bóg troszczy się o
nasze rodziny.
IX. Rodzina darem Boga
Uczeń:
2. opowiada wybrane
historie biblijnych rodzin,
którym Bóg pomagał;
3. podaje przykłady, w jaki
sposób Bóg troszczy się o
nasze rodziny.
X. Potrzebujemy
otaczającego świata
Żniw;
2. zna modlitwę stołową.

X. Potrzebujemy
otaczającego świata
Uczeń:
3. wie, że należy troszczyć
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III
Potrzebujemy
Kościoła

- Słowo Boże światłością w życiu
człowieka.

- zna werset J 8,12b.

Woda niezbędna do
życia

- znaczenie wody w codziennym
życiu,;
- historia Noego;
- znaczenie wody w akcie chrztu.

Uczeń:
- opowiada o znaczeniu wody dla istot
żywych;
- wykonuje ilustrację do historii
o potopie za czasów Noego;
- wie, że woda jest używana jest
podczas Chrztu Świętego.

Potrzebujemy
powietrza

- powietrze darem Boga;
- skutki działania wiatru;
- kontakt z Bogiem potrzebny jest
do życia tak, jak powietrze –
modlitwa, czytanie Biblii,
uczęszczanie na nabożeństwo.

Uczeń:
- opowiada o znaczeniu powietrza;
- opowiada jak wygląda jego życie z
Bogiem.

Czego możemy
nauczyć się od
zwierząt?

- Biblijne opisy różnych zwierząt;
- czego można nauczyć się od
zwierząt?
- godne naśladowania cechy i
zachowanie zwierząt .

Uczeń:
- wymienia cechy zwierząt, które są
godne naśladowania przez ludzi;
- rozwiązuje w podręczniku rebusy z
wersetami biblijnymi.

Święto Reformacji

- dlaczego budowano
obronne/warowne grody?
- „Warownym grodem jest nasz Bóg” –
o czym mówią słowa pieśni, która
jest hymnem Kościoła EwangelickoAugsburskiego?
- Bóg daje siłę, by pokonać
przeciwności;
- Bogu można zaufać.

Uczeń:
- zna pojęcia: warowny gród, zbroja,
oręż;
- wie kto i na jakiej podstawie napisał
pieśń Warownym grodem;
- zna pieśń: Warownym grodem, ŚE nr
265,1.

się o otaczającą nas
przyrodę, którą obdarza
Bóg.
IX. Rodzina darem Boga
Uczeń:
1. opowiada o swojej
rodzinie i o własnym
chrzcie.
X. Potrzebujemy
otaczającego świata
Uczeń:
3. wie, że należy troszczyć
się o otaczająca nas
przyrodę, którą obdarza
Bóg.
X. Potrzebujemy
otaczającego świata
Uczeń:
3. wie, że należy troszczyć
się o otaczającą nas
przyrodę, którą obdarza
Bóg.
X. Potrzebujemy
otaczającego świata
Uczeń:
3. wie, że należy troszczyć
się o otaczająca nas
przyrodę, którą obdarza
Bóg.
XI. Potrzebujemy
Kościoła
Uczeń:
1. wie kim był Marcin Luter.

16

IV
Potrzebujemy
Zbawiciela

Dzieciństwo Marcina
Lutra

- dzieciństwo Marcina Lutra;
- jak żyły i były wychowywane dzieci
w XV i XVI wieku?

Jestem ewangelikiem

- 95 tez Marcina Lutra;
- różne drogi w historii
chrześcijaństwa;
- co znaczy być ewangelikiem?
- flaga i herb Kościoła EwangelickoAugsburskiego w Polsce;
- cechy ewangelika.

Składam wyznanie
wiary

- Biblia – księga ewangelików,
katolików, prawosławnych;
- rola i znaczenie Ewangelii?
- co to jest ekumenia?
- treść Apostolskiego Wyznania Wiary.

Uczeń:
- wie, że Biblia to Słowo Boże
a Ewangelia to Dobra Nowina o Jezusie;
- zna treść wyznania wiary.

Konfirmacja
i Pierwsza Komunia
Święta

- jak wyglądają różne kościoły?
- wiarę w Boga można wyznawać w
różnorodny sposób;
- rozmowa o Pierwszej Komunii
Świętej i Konfirmacji.

Uczeń:
- wymienia różne kościoły znajdujące
się w jego okolicy;
- opowiada o Pierwszej Komunii
Świętej w Kościele
Rzymskokatolickim i konfirmacji.

Tęsknota za
szczęściem

- jakie są twoje marzenia i za czym
tęsknisz?
- marzenie Zachariasza i Elżbiety o
własnym dziecku;
- Zachariasz dowiaduje się o synu i
traci głos;
- dzieci darem Boga;
- Maria odwiedza Elżbietę;
- narodziny Jana.
- Jan głosem wołającego na pustyni;
- jak w tamtych czasach żyli ludzie

Uczeń:
- wie kim byli: Zachariasz, Elżbieta,
Maria;
- opowiada historię narodzenia Jana
Chrzciciela.

XI. Potrzebujemy
Kościoła
Uczeń:
1. wie kim był Marcin Luter.
XI. Potrzebujemy
Kościoła
Uczeń:
3. podaje nazwę swojego
Kościoła i wie, że
chrześcijanie mogą w różny
sposób wyrażać swoją
wiarę.
XI. Potrzebujemy
Kościoła
Uczeń:
3. podaje nazwę swojego
Kościoła i wie, że
chrześcijanie mogą w różny
sposób wyrażać swoją
wiarę.
XI. Potrzebujemy
Kościoła
Uczeń:
3. podaje nazwę swojego
Kościoła i wie, że
chrześcijanie mogą w różny
sposób wyrażać swoją
wiarę.
XII. Potrzebujemy
Zbawiciela
Uczeń:
1. opowiada historię życia
Jana Chrzciciela.

Uczeń:
- opowiada życiu Jana Chrzciciela;

XII. Potrzebujemy
Zbawiciela

Głos wołającego na
pustyni

Uczeń:
- opowiada dzieciństwie Marcina Lutra;
- rozwiązuje rebusy dotyczące młodych
lat Marcina Lutra.
Uczeń:
- opowiada o przybiciu 95 tez;
- docenia Ewangelię jako skarb;
- podaje pełną nazwę swojego Kościoła;
- wie, jak wygląda flaga i herb Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.
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ubodzy?
- nauczanie Jana Chrzciciela;
- „prostowanie” ludzkich dróg;
- jak przygotować się na spotkanie ze
Zbawicielem?
- znaczenie adwentu;
- oczekiwanie na kogoś ważnego;
- przygotowanie do świąt Bożego
Narodzenia – modlitwa,
nabożeństwa, spotkania parafialne.
- historia narodzenia Jezusa zgodnie
z Łk 2,1-7;
- Jezus przyszedł na świat jako
człowiek;
- symbolika choinki.

- wie, dlaczego Jana nazwano
Chrzcicielem;
- rozwiązuje rebus mówiący o
nauczaniu Jana Chrzciciela.

Uczeń:
1. opowiada historię życia
Jana Chrzciciela.

Uczeń:
- wie czym charakteryzuje się czas
adwentu;
- koloruje wieniec adwentowy i wpisuje
daty kolejnych niedziel adwentowych.
Uczeń:
- czyta i opowiada historię narodzenia
Jezusa;
- rysuje choinkę i opowiada o jej
symbolice.

Cudowna noc

- co oznacza słowo kolęda?
- historia powstania kolędy „Cicha
noc”;
- biblijna historia o narodzeniu Jezusa.

Uczeń:
- wie, co oznacza słowo kolęda;
- wykonuje kukiełki do świątecznego
przedstawienia;
- śpiewa wybrane kolędy.

Radość, którą
możemy się dzielić

- śpiew jako wyrażenie naszej czci
Bogu;
- znaczenie kolędowania;
- aniołowie zwiastują radość;
- Jezus jest powodem naszej radości,
którą możemy się dzielić.

Uczeń:
- uzupełnia słowa kolęd w podręczniku;
- zna i śpiewa wybrane kolędy;
- rozwiązuje krzyżówkę świąteczną;
- przygotowuje ozdobę świąteczną.

Witaj, Nowy Roku!

- noworoczne plany uczniów;

Uczeń:

XII. Potrzebujemy
Zbawiciela
Uczeń:
1. opowiada historię życia
Jana Chrzciciela
XII. Potrzebujemy
Zbawiciela
Uczeń:
1. podaje najważniejsze
fakty dotyczące narodzin
i dzieciństwa Jezusa;
3.wymienia biblijne
postacie, które oczekiwały
na Zbawiciela.
XII. Potrzebujemy
Zbawiciela
Uczeń:
1. podaje najważniejsze
fakty dotyczące narodzin
i dzieciństwa Jezusa;
3. wymienia biblijne
postacie, które oczekiwały
na Zbawiciela;
4. zna treść wybranych
kolęd.
XII. Potrzebujemy
Zbawiciela
Uczeń:
2. podaje najważniejsze
fakty dotyczące narodzin
i dzieciństwa Jezusa;
4. zna treść wybranych
kolęd.
XII. Potrzebujemy

Adwent – czas nadziei
i modlitwy

Oczekiwanie
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- biblijne hasło roku;
- Bóg nas prowadzi;
- nadanie imienia Jezusowi.

- zna biblijne hasło roku;
- opowiada o nadaniu imienia Jezusowi;
- zna pieśń: W drogę z nami,
ŚE nr 880,1-2.

Spełnione marzenia

- kim byli Symeon i Anna?
- rozpoznanie oczekiwanego
Zbawiciela w niemowlęciu;
- radość ze spotkania z Jezusem.

Uczeń:
- wymienia biblijne postacie, które
czekały na Zbawiciela;
- opowiada historię spotkania Symeona
i Anny ze Jezusem.

Nagrodzone
wypatrywanie

- postacie mędrców;
- spotkanie z Herodem;
- spotkanie w Betlejem i złożenie
pokłonu oraz darów Jezusowi.

Uczeń:
- opowiada biblijną historię o mędrcach
ze Wschodu;
- wymienia dary, które przynieśli
mędrcy.

Bóg ochrania swojego
Syna

- o kogo troszczą się lekarze, rodzice,
nauczyciele, policjanci?
- o kogo może się troszczyć dziecko?
- ucieczka Józefa, Marii i Jezusa do
Egiptu;
- modlitwa dziękczynna za okazanie
troski.

Uczeń:
- opowiada o ucieczce do Egiptu;
- wie, że Bóg troszczy się o niego i jego
rodzinę.

Jezus w świątyni –
w domu Ojca

- dzieciństwo Jezusa;
- wędrówka na święto Paschy do
Jerozolimy;
- pobyt w świątyni.

Uczeń:
- wie, że Jezus spędził dzieciństwo w
Nazarecie;
- opowiada o pobycie dwunastoletniego
Jezusa w świątyni w Jerozolimie.

Dzieciństwo Jezusa –
powtórzenie

- przypomnienie historii biblijnych: od
zapowiedzi narodzenia Jezusa do
Jego pobytu w świątyni;
- krzyżówka.

Uczeń:
- uzupełnia w podręczniku, co
wydarzyło się w Betlejem,
Jerozolimie, Egipcie i Nazarecie;
- rozwiązuje krzyżówkę dotyczącą
życia Jana Chrzciciela i dzieciństwa
Jezusa.

Zbawiciela
Uczeń:
2. podaje najważniejsze
fakty dotyczące narodzin
i dzieciństwa Jezusa.
XII. Potrzebujemy
Zbawiciela
Uczeń:
3. wymienia biblijne
postacie, które oczekiwały
na Zbawiciela.
XII. Potrzebujemy
Zbawiciela
Uczeń:
2. podaje najważniejsze
fakty dotyczące narodzin
i dzieciństwa Jezusa.
XII. Potrzebujemy
Zbawiciela
Uczeń:
2. podaje najważniejsze
fakty dotyczące narodzin
i dzieciństwa Jezusa.

XII. Potrzebujemy
Zbawiciela
Uczeń:
2. podaje najważniejsze
fakty dotyczące narodzin i
dzieciństwa Jezusa.
XII. Potrzebujemy
Zbawiciela
Uczeń:
2. podaje najważniejsze
fakty dotyczące narodzin i
dzieciństwa Jezusa.
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Kuszenie Jezusa

V
Doświadczamy
pomocy Zbawiciela
Powołanie uczniów

Jezus karmi Słowem i
chlebem

Samotny i bezradny

Dobrze jest mieć
przyjaciół

Nie zapomnij
podziękować

- biblijna historia kuszenia Jezusa;
- jaką rolę w naszym życiu odgrywają
pokusy?
- w jaki sposób możemy stawiać opór
różnym pokusom?
- Słowo Boże może chronić przed
pokusami.
- początek działalności Jezusa;
- powołanie uczniów;
- imiona uczniów.

- jakie znaczenie dla życia ma chleb?
- „nie samym chlebem żyje człowiek”;
- biblijna historia o nakarmieniu 5 000
osób;
- Bóg może zaspokoić nasze potrzeby.
- Jezus dostrzega i pomaga
pojedynczemu człowiekowi;
- Jezusowi nie jest obojętna nasza
samotność i bezradność;
- co wydarzyło się przy sadzawce
Betezda?
- czym zajmuje się diakonia?
- czym charakteryzuje się
dobry/prawdziwy przyjaciel?
- cierpienie drugiego człowieka;
- jak można pomóc
cierpiącej/potrzebującej osobie?
- biblijna historia o uzdrowieniu
sparaliżowanego.
- Jezusowi można powierzyć każdy ze
swoich problemów;
- Jezus ma moc by czynić cuda;
- w jaki sposób można okazać
Jezusowi wdzięczność?
- modlitwa dziękczynna powtórzenie.

Uczeń:
- wymienia, w jaki sposób szatan kusił
Jezusa;
- wie, że Jezus pokonał szatana Słowem
Bożym;
- wie, że Słowo Boże jest ważne w
walce z pokusami.
Uczeń:
- opowiada o powołaniu uczniów;
- wpisuje brakujące litery w imionach
uczniów;
- zna pieśń: Za Jezusem chętnie
powędruję, ŚE nr 773,1.
Uczeń:
- opowiada historię nakarmienia 5000;
- wie, że Bóg zaspokaja nasze potrzeby;
- zna werset: Łk 4,4.
Uczeń:
- opowiada historię uzdrowienia przy
sadzawce Betezda;
- rozwiązuje krzyżówkę z hasłem
Betezda;
- podaje przykłady działań
diakonijnych.
Uczeń:
- opowiada biblijną historię
o uzdrowieniu sparaliżowanego;
- wymienia komu i w jaki sposób
pomaga;
- opisuje cechy dobrego przyjaciela.
Uczeń:
- opowiada biblijną historię o
uzdrowieniu 10 trędowatych;
- pamięta o wdzięczności.

XIII. Doświadczamy
pomocy Zbawiciela
Uczeń:
1. opowiada o kuszeniu
Jezusa.
XIII. Doświadczamy
pomocy Zbawiciela
Uczeń:
1. opowiada historię o
powołaniu uczniów.
XIII. Doświadczamy
pomocy Zbawiciela
Uczeń:
3. podaje przykłady cudów
dokonanych przez Jezusa.
XIII. Doświadczamy
pomocy Zbawiciela
Uczeń:
3. podaje przykłady cudów
dokonanych przez Jezusa.
XIII. Doświadczamy
pomocy Zbawiciela
Uczeń:
3. podaje przykłady cudów
dokonanych przez Jezusa.
XIII. Doświadczamy
pomocy Zbawiciela
Uczeń:
3. podaje przykłady cudów
dokonanych przez Jezusa.
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Jezus otwiera
ludziom oczy

Wiara Piotra

- kim był Bartymeusz?
- jak współcześnie żyją osoby
niewidome?
- Jezus może okazać miłość każdemu
człowiekowi;
- dlaczego warto się modlić
o zdrowie?
- Jezus i Piotr chodzą po wodzie;
- wiara w obecność Jezusa;
- Jezus jest jedynym Zbawicielem i
Panem;
- jakie znaczenie ma zaufanie
Jezusowi?

Jair prosi o pomoc

- biblijna historia wskrzeszenia córki
Jaira;
- Jezus zwyciężył śmierć;
- w jaki sposób można okazać pomoc i
miłość względem bliźniego?

Jezus wskrzesił
młodzieńca z Nain

- wskrzeszenie młodzieńca z Nain;
- Zbawiciel wychodzi naprzeciw
naszym smutkom, problemom;
- Jezus posiada moc nad życiem
i śmiercią;
- Bóg przez Jezusa daje radość i pokój
swojemu ludowi.
- choroba i śmierć Łazarza;
- pełna tajemnicy postawa Jezusa;
- smutek i żal sióstr;
- Jezus pociesza i budzi do nowego
życia;
- Jezus zaprasza, by Mu zaufać;
- powtórzenie wiadomości
dotyczących wskrzeszeń.

Rodzeństwo znowu
razem

Uczeń:
- wie, jak rozpoznać osobę niewidomą,
- opowiada historię o uzdrowieniu
Bartymeusza;
- wykonuje pracę plastyczną o
uzdrowieniu Bartymeusza.

XIII. Doświadczamy
pomocy Zbawiciela
Uczeń:
3. podaje przykłady cudów
dokonanych przez Jezusa.

Uczeń:
- opowiada, o tym jak Jezus chodził po
wodzie;
- opisuje zachowanie Piotra;
- wykonuje pracę plastyczną –
spotkanie Jezusa i Piotra na jeziorze;
- zna pieśń: Za rękę weź mnie Panie, ŚE
nr 713,1.3.
Uczeń:
- opowiada historię o wskrzeszeniu
córki Jaira;
- wyjaśnia słowo: wskrzesić;
- rozwiązuje rebus - werset Łk 8,50;
- wykonuje pracę plastyczną z
podręcznika – wskrzeszenie córki
Jaira.
Uczeń:
- opowiada historię o wskrzeszeniu
młodzieńca z Nain;
- wykonuje pracę plastyczną w
podręczniku – wskrzeszenie
młodzieńca z Nain.

XIII. Doświadczamy
pomocy Zbawiciela
Uczeń:
3. podaje przykłady cudów
dokonanych przez Jezusa.

Uczeń:
- opowiada historię o wskrzeszeniu
Łazarza;
- podaje przykłady innych wskrzeszeń,
których dokonał Jezus.

XIII. Doświadczamy
pomocy Zbawiciela
Uczeń:
3. podaje przykłady cudów
dokonanych przez Jezusa.

XIII. Doświadczamy
pomocy Zbawiciela
Uczeń:
3. podaje przykłady cudów
dokonanych przez Jezusa.

XIII. Doświadczamy
pomocy Zbawiciela
Uczeń:
3. podaje przykłady cudów
dokonanych przez Jezusa.
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Namaszczenie Jezusa
w Betanii

VI
Zbawiciel darem Boga

Wjazd Jezusa do
Jerozolimy

Ostatnia Wieczerza

Z ogrodu do sali
sądowej

Samotny wśród
wrogów

- historia namaszczenia Jezusa
w Betanii;
- jakie zwyczaje i zasady
obowiązywały w czasach Jezusa?
- Maria i jej wdzięczność wobec
Jezusa;
- dlaczego zachowanie Marii
wzbudziło oburzenie?
- Jezus wyjaśnia czyn Marii;
- w jaki sposób współcześnie można
wyrazić swoją wdzięczność i miłość
do Boga?
- historia wjazdu Jezusa do
Jerozolimy;
- radość i entuzjazm ludzi witających
Jezusa;
- smutek Jezusa i powód, dla którego
Mesjasz płacze nad Jerozolimą
- Jezus przepędza kupców
i sprzedawców z terenu świątyni;
- troska o właściwą postawę w Domu
Bożym.
- przygotowania uczniów do wspólnej
wieczerzy z Jezusem;
- Jezus jako sługa myje nogi uczniom;
- niezwykłe słowa Jezusa –
ustanowienie Wieczerzy
Pańskiej/sakramentu Komunii
Świętej.
- w jakich sytuacjach Jezus się modlił?
- modlitwa w Getsemane;
- modlitwa o pomoc w okazywaniu
Bogu posłuszeństwa.

- samotność i jej konsekwencje;
- samotny Jezus nie pozostaje jednak
sam;

Uczeń:
- opowiada historię o namaszczeniu
Jezusa w Betanii;
- uzupełnia w podręczniku
werset J 12,7-8.

XIV. Zbawiciel darem
Boga
Uczeń:
1. wymienia wydarzenia
związane z męką i śmiercią
Jezusa.

Uczeń:
- opowiada o tym, co wydarzyło się
podczas wjazdu Jezusa do Jerozolimy;
- wie, że kościół jest domem Bożym;
- opisuje, jak należy zachowywać się
kościele.

XIV. Zbawiciel darem
Boga
Uczeń:
1. wymienia wydarzenia
związane z męką i śmiercią
Jezusa.

Uczeń:
- opowiada o tym, co wydarzyło się
podczas Ostatniej Wieczerzy;
- wie, że ludzie przystępują do
Komunii Świętej;
- rozwiązuje krzyżówkę dotycząca
Ostatniej Wieczerzy.
Uczeń:
- opisuje miejsca i sytuacje, w których
Jezus się modlił;
- opowiada o wydarzeniach w ogrodzie
Getsemane;
- uzupełnia w podręczniku tekst o
wydarzeniach w Getsemane.
Uczeń:
- wymienia wydarzenia związane
z Wielkim Piątkiem;

XIV. Zbawiciel darem
Boga
Uczeń:
2. wie, jakie znaczenie ma
sakrament Komunii
Świętej.
XIV. Zbawiciel darem
Boga
Uczeń:
1. wymienia wydarzenia
związane z męką i śmiercią
Jezusa.
XIV. Zbawiciel darem
Boga
Uczeń:
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- znaczenie męki i śmierci Jezusa.

W drodze na Golgotę

- spotkanie z Szymonem z Cyreny;
- rozmowa Jezusa ze złoczyńcą
na krzyżu;
- śmierć Jezusa za nasze grzechy.

Smutek zamienia się
w radość

- wydarzenia niedzielnego poranka;
- radość kobiet przy pustym grobie
Jezusa;
- wątpliwości Marii Magdaleny;
- spotkanie Marii Magdaleny z
Jezusem.

W drodze do Emaus

- smutek uczniów;
- spotkanie i rozmowa z wędrowcem;
- radość ze zmartwychwstania Jezusa;
- w jaki sposób uczniowie rozpoznali
Jezusa?

Pożegnanie i
obietnica

- jakie uczucia towarzyszą
rozstaniom?
- wniebowstąpienie Jezusa;
- co przeżywali uczniowie żegnając się
z Jezusem?
- nowe zadanie dla uczniów Jezusa –
Mk 16,15.
- Jerozolima w dniu Zielonych Świąt;
- Zesłanie Ducha Świętego;
- Święto Pięćdziesiątnicy;
- kazanie Piotra;

Cud Zielonych Świąt –
wielka odmiana

- uzupełnia w podręczniku słowa
pieśni;
- zna pieśń: Czy chcesz wiedzieć, ŚE nr
116,1.5
- wymienia jaką rolę w ostatnich dniach
życia Jezusa odegrali: Kajfasz, Piłat,
Herod.
Uczeń:
- zna wydarzenia związane z męką i
śmiercią Jezusa;
- wie, co wydarzyło się w Wielki Piątek.
Uczeń:
- opowiada o kobietach, które przyszły
do grobu Jezusa;
- opisuje spotkanie Jezusa z Marią
Magdaleną;
- wie, dlaczego Wielkanoc jest
radosnym świętem;
- wykonuje zakładkę do książki ze
słowami o Wielkanocy.
Uczeń:
- opowiada o spotkaniu Jezusa z
uczniami idącymi do Emaus;
- odczytuje wersety biblijne
w labiryncie zamieszczonym w
podręczniku.
Uczeń:
- opowiada o wydarzeniach związanych
z wniebowstąpieniem Jezusa;
- umie werset: Mk 16,15.

Uczeń:
- opisuje, co wydarzyło się
w Jerozolimie w dniu Zielonych Świąt;
- uzupełnia w podręczniku tekst

1. wymienia wydarzenia
związane z męką i śmiercią
Jezusa.

XIV. Zbawiciel darem
Boga
Uczeń:
1.wymienia wydarzenia
związane z męką i śmiercią
Jezusa.
XIV. Zbawiciel darem
Boga
Uczeń:
3. opowiada o spotkaniach
ze zmartwychwstałym
Jezusem.

XIV. Zbawiciel darem
Boga
Uczeń:
3. opowiada o spotkaniach
ze zmartwychwstałym
Jezusem.
XIV. Zbawiciel darem
Boga
Uczeń:
4. opowiada o
wydarzeniach dotyczących
Wniebowstąpienia i
Zesłania Ducha Świętego.
XIV. Zbawiciel darem
Boga
Uczeń:
4. opowiada
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-„żydowski” sposób mierzenia czasu;
- działanie Ducha Świętego.

VII
Jezus zaprasza
wszystkich ludzi

o Duchu Świętym.

Narodziny Kościoła

- powstanie i urodziny Kościoła;
- życie pierwszych chrześcijan;
- znaczenie słowa „kościół”;
- uzdrowienie chromego mocą Jezusa.

Uczeń:
- przypomina znaczenie słowa
„kościół”;
- opisując powstanie Kościoła
nawiązując do wydarzeń z Dnia
Zielonych Świąt w Jerozolimie;
- opowiada o uzdrowieniu chromego;
- zna pieśń: Srebra i złota mi brak,
Chwalmy Pana nr 117.

Jezus wśród nas
obecny – powtórzenie

- powtórzenie biblijnych historii
dotyczących męki, śmierci
i zmartwychwstania Jezusa oraz
zesłania Ducha Świętego;
- krzyżówka;
- obietnica obecności Jezusa „po
wszystkie dni” – Mt 28,20.

Uczeń:
- rozwiązuje krzyżówkę dotyczącą
męki, śmierci i zmartwychwstania
Jezusa oraz zesłania Ducha Świętego;
- umie werset: Mt 28,20.

Nie zapominam
o modlitwie

- modlitwa – rozmowa z Bogiem
(powtórzenie i rozszerzenie
wiadomości);
- jakie znaczenie w życiu
chrześcijanina ma modlitwa?
- Jezus nauczył uczniów modlitwy
„Ojcze Nasz”;
- „Ojcze Nasz” jest modlitwą znaną na
całym świecie.

Uczeń:
- omawia czym jest modlitwa;
- umie modlitwę „Ojcze nasz”;
- wie, jak należy zachować się w czasie
modlitwy;
- zna pieśń: Czytaj Biblię, módl się co
dzień .

o wydarzeniach
dotyczących
Wniebowstąpienia
i Zesłania Ducha Świętego.
XIV. Zbawiciel darem
Boga
Uczeń:
4. opowiada
o wydarzeniach
dotyczących
Wniebowstąpienia i
Zesłania Ducha Świętego;
5. podaje kiedy i jak
powstał Kościół.
XIV. Zbawiciel darem
Boga
Uczeń:
1. wymienia wydarzenia
związane z męką i śmiercią
Jezusa;
3. opowiada o spotkaniach
ze zmartwychwstałym
Jezusem;
4. opowiada o
wydarzeniach dotyczących
Wniebowstąpienia
i Zesłania Ducha Świętego;
5. podaje kiedy i jak
powstał Kościół.
XV. Jezus zaprasza
wszystkich ludzi
Uczeń:
1. wyjaśnia czym jest
modlitwa;
2. umie na pamięć słowa
modlitwy „Ojcze nasz”.
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Pan Bóg patrzy
na serce człowieka

- jak zachowujemy się w czasie
modlitwy?
- Biblijna historia o modlącym się
faryzeuszu i celniku;
- Bóg nie patrzy jak człowiek, On
widzi więcej, zna nasze serca i myśli.

Uczeń:
- opisuje, jak należy zachować się w
czasie modlitwy;
- opowiada podobieństwo
o faryzeuszu i celniku;
- zna pieśń: Stwórz serce czyste we
mnie, ŚE nr 757,1.

Wdowi grosz

- jaką wartość dla Jezusa miał dar
złożony przez wdowę?
- ważny jest również powód, dla
którego coś robimy – miłość do
Boga;
- Jezus zwraca uwagę na prostych,
ubogich ludzi.

Uczeń:
- opowiada historię o wdowim groszu;
- ilustruje omówioną historię biblijną;
- zna na pamięć wiersz 2 Kor 9,7c.

Pytanie późną nocą

- Kim był Nikodem?
- nocna rozmowa Nikodema
z Jezusem;
- potrzeba nowego narodzenia –
trwania wiarą „w Chrystusie”.
.

Uczeń:
- wie, o czym Jezus rozmawiał
z Nikodemem;
- zna pojęcie „nowe narodzenie”;
- zna werset J 3,16.

Z kim rozmawia Jezus

- Jezus przyjmuje i rozmawia z
każdym człowiekiem;
- w rozmowie Jezus tłumaczy
skomplikowane sprawy używając
przykładów i symboli z życia
codziennego;
- powtórzenie i utrwalenie historii
biblijnych, w których Jezus spotyka i
rozmawia z różnymi osobami
(Samarytanka, dzieci, Nikodem).
- rozmowa o sytuacjach, w których
doznaliśmy dobroci Boga;
- dobroć Boga - cuda, które czynił
Jezus;
- powtórzenie wiadomości z klasy II.

Uczeń:
- opowiada o spotkaniach i rozmowach
Jezusa z: Samarytanką, dziećmi,
Nikodemem;
- wie, że Jezus bardzo kocha i zaprasza
dzieci;
- uzupełnia tekst w podręczniku.

Boża dobroć –
powtórzenie

Uczeń:
- rozwiązuje zadania i odpowiada na
pytania zawarte w podręczniku;
- podaje przykłady Bożej dobroci.

XV. Jezus zaprasza
wszystkich ludzi
Uczeń:
3. opowiada historie
biblijne, w których Jezus
zaprasza do modlitwy,
ofiarności oraz nowego
narodzenia.
XV. Jezus zaprasza
wszystkich ludzi
Uczeń:
3. opowiada historie
biblijne, w których Jezus
zaprasza do modlitwy,
ofiarności oraz nowego
narodzenia.
XV. Jezus zaprasza
wszystkich ludzi
Uczeń:
3. opowiada historie
biblijne, w których Jezus
zaprasza do modlitwy,
ofiarności oraz nowego
narodzenia.
XV. Jezus zaprasza
wszystkich ludzi
Uczeń:
3. opowiada historie
biblijne, w których Jezus
zaprasza do modlitwy,
ofiarności oraz nowego
narodzenia.
XIII. Doświadczamy
pomocy Zbawiciela
Uczeń:
3. podaje przykłady cudów
dokonanych przez Jezusa.
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Bóg jest zawsze z
nami zawsze

- rozmowa dotycząca poznanych
historii biblijnych;
- radość z nadchodzących wakacji;
- dziękowanie Bogu za czas nauki i
wypoczynku;
- o czym warto pamiętać w czasie
wakacji?

Uczeń:
- dzieli się wiedzą dotyczącą poznanych
historii biblijnych;
- zapisuje, o czym trzeba pamiętać w
czasie wakacji;
- umie wyrazić wdzięczność.

XIV. Zbawiciel darem
Boga
Uczeń:
3.opowiada o spotkaniach
ze zmartwychwstałym
Jezusem.
XV. Jezus zaprasza
wszystkich ludzi
Uczeń:
1. wyjaśnia czym jest
modlitwa.
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Klasa 3 – Boża miłość – nr programu RE-SP- 1/2017/3
Zagadnienie
programowe
I
Ślady Bożej miłości

Tematy
Ślady ważne dla
mojego życia

Ślady, które nadają
życiu sens

Ślady Boga w
przyrodzie

Treści nauczania
- jakie ślady możemy znaleźć w
przyrodzie? Jakie ślady pozostawia
człowiek?
- odpoczynek i wakacje, dziękowanie
za ten dar;
- różnorodność, śladów, które
napotykamy: trop zwierząt, ślady
ludzi i ich działalności;
- szczególne ślady zachowania się
bliskich osób wobec nas;
- „ślady” działania Boga –
opowiadanie;
- „ślady”, które są charakterystyczne
dla danego ucznia.
- jakie ślady pozostawia Bóg w
naszym życiu?
- Boże działanie – „ślady” w życiu
postaci biblijnych;
- „ślady” Boga w dziejach świata;
- wpływ Bożego działania na życie
uczniów i nauczyciela;
- treść i znaczenie Psalmu 23.
- co znaczy: troszczyć się?
- kto się o nas troszczy?
- słowa Jezusa: „Nie troszczcie się” –
zastanowienie się nad ich
znaczeniem;
- troska Boga o człowieka jest
„śladem” Jego miłości;
- zachęcenie do zaufania Bogu;
- przypomnienie potrzeby dzielenie

Osiągnięcia ucznia
– cele szczegółowe

Wymagania
w podstawie
programowej religii
ewangelickiej

Uczeń:
− dziękuje za wakacje;
− podaje przykłady śladów działalności
człowieka w świecie;
− rozumie, jak ważne ślady pozostawia
Bóg w naszym życiu.

XVI. Ślady Bożej
miłości
Uczeń:
1. wymienia ślady
działania Boga
i człowieka w świecie.

Uczeń:
- podaje przykłady Bożego działania
w życiu postaci biblijnych;
- opowiada o śladach Bożej miłości
w naszym życiu;
- umie powiedzieć: Psalm 23,1-4.

XVI. Ślady Bożej
miłości
Uczeń:
1. wymienia ślady
działania Boga i
człowieka w świecie;
2. umie na pamięć Psalm
23,1-3.
XVI. Ślady Bożej
miłości
Uczeń:
1. wymienia ślady
działania Boga i
człowieka w świecie;
3. zna modlitwy
stołowe.

Uczeń:
- wie, że Bóg troszczy się o nas;
- dziękuje za Bożą troskę;
- rozumie potrzebę dzielenia się z
bliźnimi;
- umie powiedzieć werset: Ps 145,15;
- umie pieśń: Wróbelki małe kocha Bóg,
Mój Przyjaciel Jezus.
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się z bliźnimi.
Boża cierpliwość

O pokorze i
gościnności

Nie osądzaj drugiego
człowieka

Prawdziwe
bogactwo

Jezus umiłowanym
Synem Bożym

- kto jest cierpliwy?
- jak uczyć się cierpliwości?
- przypowieść o drzewie figowym;
- przykłady Bożej cierpliwości;
- w czym przejawia się Boża
cierpliwość;
- cierpliwość – ważnym śladem;
- nauka cierpliwości.
- co to jest pokora?
- w jaki sposób możemy okazywać
gościnność?
- rozmowa Jezusa z faryzeuszami;
- znaczenie słów: wywyższać i
poniżać;
- skutki wywyższania i poniżania;
- znaczenie i stosowanie gościnności.
- co znaczy źdźbło w oku brata?
- powody, dla których oskarżamy inne
osoby;
- potrzeba spojrzenia na swoje
postępowanie;
- „pięć kroków” potrzebnych do
zmiany;
- znaczenie słów: „źdźbło”, „belka” w
oku.
- co znaczy być bogatym? Czym jest
prawdziwe bogactwo?
- Dziękczynne Święto Żniw;
- dostrzeżenie ludzi będących w
potrzebie;
- na czym polega prawdziwe
bogactwo?
- bogactwo w Bogu;
- właściwe korzystanie z bogactw;
- potrzeba dzielenia się tym, co
posiadamy.
- kim jest Jezus?
- krzyżówka – powtórzenie

Uczeń:
- opowiada przypowieść o drzewie
figowym;
- wie, że Bóg jest cierpliwy, dobry, kocha
ludzi.

XVI. Ślady Bożej
miłości
Uczeń:
1. wymienia ślady
działania Boga i
człowieka w świecie.

Uczeń:
- wyjaśnia znaczenie słów: wywyższać i
poniżać;
- wie, czym jest pokora;
- opowiada o gościnności;
- rozwiązuje zadanie w podręczniku z
ukrytym wersetem;
- zna werset: Łk 14,11.
Uczeń:
- opowiada, co znaczy: „źdźbło”, „belka” w
oku;
- rozumie potrzebę zmiany złego
postępowania;
- rozwiązuje zadanie w podręczniku,
układając dialog.

XVI. Ślady Bożej
miłości
Uczeń:
1. wymienia ślady
działania Boga i
człowieka w świecie.

Uczeń:
- opowiada o Dziękczynnym Święcie Żniw;
- rozumie potrzebę dzielenia się z innymi
tym, co posiadamy;
- wie, na czym polega prawdziwe
bogactwo;
- zna wybrane modlitwy stołowe;
- umie pieśń: Czego chcesz od nas Panie, ŚE
nr 248,1.4.13.

XVI. Ślady Bożej
miłości
Uczeń:
1. wymienia ślady
działania Boga i
człowieka w świecie;
3. zna modlitwy
stołowe.

Uczeń:
- rozwiązuje krzyżówkę o życiu Jana

XVII. Jezus darem
miłości Boga

XVI. Ślady Bożej
miłości
Uczeń:
1. wymienia ślady
działania Boga i
człowieka w świecie.
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wiadomości o Janie Chrzcicielu;
- chrzest Jezusa nad Jordanem;
- Jezus umiłowanym Synem Bożym.

II
Jezus darem miłości
Boga
Wiara pewnością

- co to znaczy wierzyć?
- poznanie życia żołnierzy;
- historia uzdrowienia sługi setnika;
- naśladowanie postępowania setnika
z Kafarnaum;
- rozbudzenie wiary w moc Jezusa.

Jezus docenia wiarę
matki

- „jak trwoga, to do Boga”?
- nieszczęścia przybliżają nas do Boga;
- poganie i Żydzi;
- porzucenie uprzedzeń wobec
„innych”;
- historia uzdrowienia córki niewiasty
kananejskiej;
- zachęcenie do wytrwałości w
modlitwie;
- zrozumienie, że mogą nas dotknąć
próby wiary;
- Jezus jest Zbawicielem dla
wszystkich ludzi, wierzących w
Niego.
- co to znaczy: być dobrym jak chleb?
- kto jest dobry jak chleb?
- wartość chleba (ale także: głód i
marnotrawstwo);
- “Ja jestem … chlebem żywota”;
- Jezus jest chlebem;
- ważność i nieodzowność Jezusa dla
życia wiecznego.

Jezus jest dobry jak
chleb

Chrzciciela;
- opowiada historię chrztu Jezusa nad
Jordanem;
- zna świadectwo Boga o Jezusie: Mt 3,17;
- umie pieśń: Imię Jezus wiecznie żywe, ŚE
nr 787,1.
Uczeń:
- opowiada historię uzdrowienia sługi
setnika;
- wie, jak ważna jest wiara w życiu
człowieka;
- uzupełnia w podręczniku werset: Łk
7,7b.
Uczeń:
- dostrzega, że nieszczęścia zbliżają nas do
Boga;
- opowiada historię uzdrowienia córki
kobiety kananejskiej;
- wie, że trzeba być wytrwałym w
modlitwie;
- wyjaśnia, co oznacza, że nasza wiara
może być wystawiona na próbę;
- wie, że Jezus jest Zbawicielem;
- umie pieśń: Bliżej, o Boże mój, ŚE nr
657,1.

Uczeń:
1. opowiada historię
chrztu Jezusa w
Jordanie.

Uczeń;
- zna słowa Jezusa: „Ja jestem chlebem
żywota…”;
- wyjaśnia na podstawie wybranych
historii biblijnych, co znaczy: Jezus jest
dobry jak chleb.

XVII. Jezus darem
miłości Boga
Uczeń:
3. wie, że słowa „Ja
jestem chlebem żywota,
Ja jestem światłością
świata, Ja jestem
drzwiami, Ja jestem
drogą, Ja jestem prawdą,
Ja jestem dobrym
pasterzem” odnoszą się
do Jezusa.

XVII. Jezus darem
miłości Boga
Uczeń:
2. wie, jak ważna jest
wiara w życiu człowieka.
XVII. Jezus darem
miłości Boga
Uczeń:
2. wie, jak ważna jest
wiara w życiu człowieka.

29

Jezus jest światłem

- kto jest światłem mojego życia?
- znaczenie światła w życiu człowieka
i świata;
- Ja jestem… światłością świata;
- ważność i nieodzowność Jezusa dla
życia wiecznego.

Uczeń:
- zna słowa Jezusa: „Ja jestem światłością
świata …”;
- omawia, co znaczy, że Jezus jest światłem
naszego życia;
- umie pieśń: Gwiazdą w mych
ciemnościach, ŚE nr 785,1.

Jezus prowadzi do
Ojca

- kto zna drogę do Boga? Kto nas
prowadzi do Ojca?
- zaangażowanie Boga w życie
człowieka;
- Ja jestem… dobry pasterz;
- Ja jestem… drzwiami dla owiec;
- Ja jestem… droga i prawda;
- tylko Jezus prowadzi nas do celu, do
Boga, do domu Ojca, do Królestwa
Bożego, do zbawienia;
- wiarygodność Jezusa jako pasterza i
drogi: „dobry pasterz życie swoje
kładzie za owce”, „nikt nie
przychodzi do Ojca, tylko przeze
mnie”.
- co znaczy, że w Jezusie jest życie?
- Ja jestem… krzewem winnym;
- Ja jest… zmartwychwstanie i żywot;
- życie to nie tylko pokarm i ubranie,
ale człowiek potrzebuje też sił
duchowych;
- co to znaczy, że w Jezusie jest życie?
- ważność i nieodzowność Jezusa dla
życia wiecznego.

Uczeń:
- umie dokończyć słowa Jezusa: „Ja jestem
dobry pasterz”, „Ja jestem drzwiami dla
owiec”, „Ja jestem drogą i prawdą”;
- wie, że tylko Jezus prowadzi nas do Boga
- Ojca;
- umie pieśń: W drogę z nami, ŚE nr 880,1.

Jezus jest życiem

Uczeń:
- uzupełnia słowa Jezusa: „Ja jestem
krzewem winnym”, „Ja jestem
zmartwychwstanie i żywot”;
- wyjaśnia, co znaczy, że w Jezusie jest
życie;
- umie werset: J 11,25.

XVII. Jezus darem
miłości Boga
Uczeń:
3. wie, że słowa „Ja
jestem chlebem żywota,
Ja jestem światłością
świata, Ja jestem
drzwiami, Ja jestem
drogą, Ja jestem prawdą,
Ja jestem dobrym
pasterzem” odnoszą się
do Jezusa.
XVII. Jezus darem
miłości Boga
Uczeń:
3. wie, że słowa „Ja
jestem chlebem żywota,
Ja jestem światłością
świata, Ja jestem
drzwiami, Ja jestem
drogą, Ja jestem prawdą,
Ja jestem dobrym
pasterzem” odnoszą się
do Jezusa.

XVII. Jezus darem
miłości Boga
Uczeń:
3. wie, że słowa „Ja
jestem chlebem żywota,
Ja jestem światłością
świata, Ja jestem
drzwiami, Ja jestem
drogą, Ja jestem prawdą,
Ja jestem dobrym
pasterzem” odnoszą się
do Jezusa.
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Słowo i wiara darem
dla nas

- czym jest dla nas Słowo?
- co znaczy wierzyć?
- reformacyjne zasady: „tylko Słowo” i
„tylko wiara”;
- znaczenie Słowa w życiu człowieka;
- Słowo Boże i wiara są darem.

Wieża Babel

- co to jest pycha?
- do czego może prowadzić
nadmierna pycha?
- odwieczna tęsknota człowieka, by
dorównać Bogu;
- historia i następstwa budowy wieży
Babel;
- do czego może dziś prowadzić
nadmierna pycha?
- Boże rozwiązanie zaistniałego
problemu.
- co jest przyczyną mojego lęku?
- czy muszę się bać?
- ukazanie tego, co może być źródłem
lęku;
- nazwanie sytuacji oraz programów
telewizyjnych budzących lęk;
- różne formy zachowań, związane z
przeżywaniem lęku;
- historie biblijne, w których mowa
jest o lęku i sposobach radzenia
sobie z nim;
- jak można przezwyciężać lęk.
- jak przygotować się na przyjście
Jezusa?
- zwyczaje weselne z czasów Jezusa;
- podobieństwo o dziesięciu pannach;
- inscenizacja podobieństwa;
- na czym polega oczekiwanie na
powtórne przyjście Jezusa;
- „lampa wiary”.

III
Przyszłość w Bożych
rękach

Dlaczego się boję?

Gotowość na
przyjście Syna
Bożego

Uczeń:
- wie, że wiara jest darem Boga;
- zna zasady reformacyjne: „tylko Słowo” i
„tylko wiara”;
- rozumie znaczenie Słowa Bożego w
naszym życiu;
- umie pieśń: Słowo Twoje jest, ŚE nr
346,1.
Uczeń:
- opowiada historię budowy wieży Babel;
- wyjaśnia, do czego doprowadziła ludzi
pycha;
- wykonuje ćwiczenia w podręczniku
dotyczące budowy wieży Babel.

XVII. Jezus darem
miłości Boga
Uczeń:
2. wie, jak ważna jest
wiara w życiu człowieka.

Uczeń:
- opowiada, czego się boi;
- koloruje ilustracje przedstawiające
sytuacja, w których dzieci się boją;
- umie pieśń: Za rękę weź mnie, Panie, ŚE
nr 713, 1-3.

XVIII. Przyszłość
w Bożych rękach
Uczeń:
2. opowiada o tym,
co wzbudza w nim lęki i
niepokoje.

Uczeń:
- wymienia zwyczaje weselne z czasów
Jezusa;
- odgrywa scenkę na podstawie: Mt 25,113;
- wie, na czym polega czuwanie i
oczekiwanie na powtórne przyjście
Jezusa;

XVIII. Przyszłość
w Bożych rękach
Uczeń:
3. zna wybrane
podobieństwa Jezusa.

XVIII. Przyszłość
w Bożych rękach
Uczeń:
1. opowiada historię
o wieży Babel.
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- umie pieśń: Muszę czuwać, ŚE nr 13.
Zaproszenie na
ucztę

Dary stanowią
wyzwania

Bóg nie odrzuca

- jak odpowiadam na zaproszenie?
- podobieństwo o wielkiej wieczerzy;
- wsłuchanie się w Boże zaproszenie;
- ludzkie wymówki;
- osobista odpowiedź na Boże
zaproszenie.
- jakie mam talenty?
- co potrafię robić dobrze?
- jak mogę się dzielić swoimi
zdolnościami z innymi?
- posiadane talenty, umiejętności,
zdolności;
- podobieństwo o talentach;
- posiadane talenty stanowią
wyzwanie dla naszej codzienności;
- znaczenie właściwego
wykorzystania talentów;
- nadejście czasu rozliczenia z
otrzymanych darów.
- co to jest miłosierdzie?
- czy Bóg jest miłosierny?
- wielkie Boże miłosierdzie;
- potrzeba powrotu do Boga;
- podobieństwo o synu
marnotrawnym.

W domu Ojca

- jak będzie się żyło w domu Ojca?
- oczekiwania, co do przyszłości;
- bogactwo Bożych obietnic;
- nasza przyszłość znajduje się w
rękach Boga;
- Jan na wyspie Patmos.

Bóg obdarowuje nas
światłem

- co to jest adwent?
- kiedy go przeżywamy?

Uczeń:
- opowiada podobieństwo o wielkiej
wieczerzy;
- wie, że Bóg kieruje do niego zaproszenie;
- wykonuje ilustracje dotyczące
odpowiedzi na Boże zaproszenie.
Uczeń:
- wymienia swoje zdolności;
- opowiada podobieństwo o talentach;
- wie, jak właściwie wykorzystywać swoje
talenty;
- zna słowa pochwały dla tego, kto
wykorzystuje talenty – Mt 25,21.

XVIII. Przyszłość
w Bożych rękach
Uczeń:
3. zna wybrane
podobieństwa Jezusa.

Uczeń:
- wyjaśnia, czym jest miłosierdzie;
- wie, że Bóg jest miłosierny;
- opowiada podobieństwo o synu
marnotrawnym;
- umie pieśń: Cudowna Boża łaska, ŚE nr
634,1.
Uczeń:
- opowiada o pobycie Jana na wyspie
Patmos;
- zna Boże obietnice o Jego Królestwie;
- rozumie, że nasza przyszłość jest w
Bożych rękach;
- umie pieśń: Kraj przecudny, ŚE nr 270,1.

XVIII. Przyszłość
w Bożych rękach
Uczeń:
3. zna wybrane
podobieństwa Jezusa.

Uczeń:
- wyjaśnia, co to jest adwent;

XVIII. Przyszłość
w Bożych rękach
Uczeń:
3. zna wybrane
podobieństwa Jezusa

XVIII. Przyszłość
w Bożych rękach
Uczeń:
3. zna wybrane
podobieństwa Jezusa.
XVII. Jezus darem
miłości Boga
Uczeń:
2. wie, jak ważna jest
wiara w życiu człowieka.
XIX. Wspólnie
odkrywamy światło
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IV
Wspólnie odkrywamy
światło
Jezus światłością
naszego życia

Gwiazda darem
i drogowskazem do
Boga

Wy jesteście
światłością świata

Apostołowie
przekazują światło
Jezusa

- znaczenie czasu adwentu;
- legenda o czterech świecach na
wieńcu adwentowym;
- historia zwiastowania narodzenia
Jezusa.
- kto jest prawdziwą światłością
naszego życia?
- narodziny Jezusa w Betlejem;
- przypomnienie i podkreślenie
znaczenia narodzin Jezusa;
- wykonanie stajenki;
- inscenizacja „Szewc Ignacy”;
- wspólny śpiew wybranych kolęd.
- skąd mędrcy wiedzieli, jak trafić do
Jezusa?
- historia biblijna o mędrcach ze
Wschodu;
- wypełnienie proroctw;
- wskazanie na Jezusa, który jest
„Gwiazdą” dającą szczęście;
- wykonanie modelu gwiazdy.
- jak mogę być światłem dla innych?
- ważność światła w naszym życiu;
- Jezus jako światłość świata;
- w jaki sposób Jezus stał się
światłością dla tych, którzy na niego
czekali – Symeon i Anna;
- chrześcijanin jako światło Jezusa
Chrystusa.
- jak można przekazywać światło
Jezusa?
- kolejność pierwszych ksiąg
biblijnych Nowego Testamentu;
- historia o uzdrowieniu chromego;
- jak należy przekazywać światło
Jezusa?

- opowiada o spotkaniu Marii z aniołem
Gabrielem;
- układa domino zamieszczone w
podręczniku.
Uczeń:
- opowiada historię narodzenia Jezusa;
- wykonuje stajenkę;
- bierze udział w inscenizacji;
- śpiewa wybrane kolędy.

Uczeń:
1. opowiada historię
o zwiastowaniu Marii
oraz o mędrcach,
Symeonie i Annie.
XIX. Wspólnie
odkrywamy światło
Uczeń:
1. opowiada historię
o zwiastowaniu Marii
oraz o mędrcach,
Symeonie i Annie.

Uczeń:
- opowiada o mędrcach ze Wschodu;
- rozwiązuje rebus w podręczniku;
- umie pieśń: Mędrcy świata, ŚE nr 109,2.4.

XIX. Wspólnie
odkrywamy światło
Uczeń:
1. opowiada historię
o zwiastowaniu Marii
oraz o mędrcach,
Symeonie i Annie.

Uczeń:
- opowiada historię o Symeonie i Annie;
- rozszyfrowuje werset biblijny – J 8,12a;
- wie, jak może być światłem Jezusa dla
innych;
- umie pieśń: Wy jesteście, Chwalmy Pana
188.

XIX. Wspólnie
odkrywamy światło
Uczeń:
1. opowiada historię
o zwiastowaniu Marii
oraz o mędrcach,
Symeonie i Annie.

Uczeń:
- podaje autorów czterech Ewangelii;
- opowiada o uzdrowieniu chromego;
- wie, jak należy przekazywać światło
Jezusa.

XVII. Jezus darem
miłości Boga
Uczeń:
2. wie, jak ważna jest
wiara w życiu człowieka.
IV. Wspólnie
odkrywamy światło
Uczeń:
2. podaje autorów
czterech Ewangelii.

33

Filip zwiastuje
Dobrą Nowinę

- czy wiesz, gdzie leży Etiopia?
- diakoni w pierwszym zborze;
- przedstawienie postaci Filipa;
- nawrócenie dworzanina królowej
Etiopii;
- znaczenie chrztu i nawrócenia.

Uczeń:
- opowiada o diakonie Filipie;
- przedstawia historię o nawróceniu
Etiopczyka;
- przypomina znaczenie Chrztu Świętego.

Światło, które daje
życie

- jak Saul zmienił się w Pawła?
- postać Saula – Pawła;
- spotkanie Saula z Jezusem;
- dostrzeżenie zmiany w życiu Pawła.

Uczeń:
- opowiada o nawróceniu Pawła;
- uzupełnia w podręczniku historię o
wydarzeniach w Damaszku;
- podpisuje ilustracje w podręczniku
dotyczące życia ap. Pawła;
- umie werset: Ps 37,5.

Paweł wyrusza
w podróż misyjną

- co to jest poświęcenie?
- ludzie bywają traktowani jak
bóstwa;
- misyjna działalność Apostoła Pawła;
- uzdrowienie chromego w Listrze;
- reakcje mieszkańców Listry na
uzdrowienie;
- zmienność ludzkich nastrojów:
uwielbienie – kamienowanie;
- pierwsze przykazanie.
- jak wyobrażasz sobie więzienie?
- trudności Apostoła w zwiastowaniu
w rodzinnych stronach;
- spotkanie z Lidią;
- uzdrowienie opętanej dziewczyny
przyczyną uwięzienia;
- pobyt Pawła w więzieniu w Filipii,
nawrócenie stróża więziennego;
- nawet w trudnościach możemy Boga
wzywać i odczuwać Jego bliskość.

Uczeń:
- wie, że apostoł Paweł był misjonarzem;
- opowiada o uzdrowieniu chromego w
Listrze;
- zna pierwsze przykazanie.

Paweł i Sylas
w więzieniu

Uczeń:
- wie, kim była Lidia;
- zna powody uwięzienia ap. Pawła;
- opowiada o pobycie ap. Pawła w
więzieniu i nawróceniu stróża
więziennego;
- uzupełnia mapę podróży misyjnych ap.
Pawła.

I. Powołanie dzieci
Uczeń:
3. stwierdza: zostałem
ochrzczony.
XVII. Jezus darem
miłości Boga
Uczeń:
2. wie, jak ważna jest
wiara w życiu człowieka.
XVII. Jezus darem
miłości Boga
Uczeń:
2. wie, jak ważna jest
wiara w życiu człowieka.
XIX. Wspólnie
odkrywamy światło
Uczeń:
3. wie, że apostoł Paweł
był misjonarzem.
XVII. Jezus darem
miłości Boga
Uczeń:
2. wie, jak ważna jest
wiara w życiu człowieka.
XIX. Wspólnie
odkrywamy światło
Uczeń:
3. wie, że apostoł Paweł
był misjonarzem.
XVII. Jezus darem
miłości Boga
Uczeń:
2. wie, jak ważna jest
wiara w życiu człowieka.
XIX. Wspólnie
odkrywamy światło
Uczeń:
3. wie, że apostoł Paweł
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był misjonarzem.
Ewangelia
dociera do
najdalszych
zakątków

Marta i Maria

V
Zaproszenie
do rozmowy z Bogiem
Ojcze nasz…

Czas pasyjny i
Wielkanoc

VI
Bóg jest miłością

Judasz zapomniał
o modlitwie

- co wiemy o ap. Pawle i jego
podróżach?
- bogactwo doświadczeń zebranych
podczas podróży misyjnych;
- listy i ich podział;
- adresaci listów;
- gra planszowa o działalności
Apostoła Pawła.
- czy lubisz przyjmować gości?
- Jezus odwiedza Marię i Martę w
Betanii;
- postawa i zachowanie obu sióstr;
- Jezus uczy, jak ważne jest
wsłuchiwanie się w Jego słowa.
- jak się modlę?
- jakie znam modlitwy?
- powtórzenie, czym jest modlitwa,
kto nauczył modlitwy: Ojcze nasz;
- poznanie treści i sensu próśb
Modlitwy Pańskiej;
- jak mamy się modlić? (w skupieniu,
z powagą).
- co to jest czas pasyjny?
- jak długo trwa?
-różne sposoby mierzenia czasu;
- charakterystyka czasu pasyjnego;
- powiązanie wydarzeń z życia Jezusa
z kolejnymi świętami Wielkiego
Tygodnia;
- właściwe przeżywanie czasu
pasyjnego.
- co robić z wyrzutami sumienia?
- co to jest spowiedź?
- szukanie rozwiązań wobec
„wyrzutów sumienia”;
- pragnienia i rozterki Judasza, spisek

Uczeń:
- powtarza zdobyte wiadomości o apostole
Pawle - gra w podręczniku;
- wymienia kilka listów, które napisał ap.
Paweł.

XIX. Wspólnie
odkrywamy światło
Uczeń:
3. wie, że apostoł Paweł
był misjonarzem.

Uczeń:
- opowiada historię o Marii i Marcie;
- uzupełnia ilustrację w podręczniku;
- wyjaśnia, jak rozumie słowa: „Człowiek
ma dwoje uszu, a tylko jedne usta”.

XX. Zaproszenie
do rozmowy z Bogiem
Uczeń:
1. opowiada historię
o Marii i Marcie.

Uczeń:
- przypomina, co to jest modlitwa;
- wie, kto nauczył modlitwy: Ojcze nasz;
- wymienia prośby Modlitwy Pańskiej;
- rozumie, że modlić się należy w
skupieniu, z powagą;
- wykonuje książeczkę z modlitwą: Ojcze
nasz;
- umie pieśń: Wierzyć mnie, Panie ucz, ŚE
nr 623,1.
Uczeń:
- wie, czym jest czas pasyjny;
- wymienia kolejne dni Wielkiego
Tygodnia i wydarzenia z nimi związane;
- umie wybraną pieśń pasyjną.

XX. Zaproszenie
do rozmowy z Bogiem
Uczeń:
2. wymienia prośby
modlitwy Ojcze nasz.

Uczeń:
- opowiada o wydarzeniach z Ostatniej
Wieczerzy i zdradzie Judasza;,
- wie, czym jest modlitwa spowiednia
i sakrament Komunii Świętej;

XXI. Bóg jest miłością

XXI. Bóg jest miłością
Uczeń:
1. wymienia kolejne dni
Wielkiego Tygodnia
i wydarzenia z nimi
związane.

Uczeń:
3. wie, czym jest
modlitwa spowiednia
i sakrament Komunii
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Słabość uczniów
w modlitwie

Krzyż znakiem
miłości Boga

Pogrzeb Jezusa

Miłość nie umiera –
zmartwychwstanie
Jezusa

i zdrada;
- uświadomienie mocy modlitwy;
- docenienie wartości spowiedzi i
odpuszczenia grzechów;
- zachęcenie do codziennej spowiedzi;
- modlitwa spowiednia;
- Sakrament Komunii Świętej.
- czy zawsze pamiętam o modlitwie?
- czy Bóg mnie słyszy?
- problemy z modlitwą;
- modlitwa Jezusa i uczniów w
ogrodzie Getsemane;
- modlitwa jest skuteczną bronią
przed siłami ciemności.
- czy pamiętasz smutne sytuacje
w swoim życiu?
- przypomnienie opowieści
o ukrzyżowaniu i śmierci Jezusa;
- słowa Jezusa na krzyżu;
- poznanie postaw ludzi będących
świadkami ukrzyżowania;
- uświadomienie ogromu Bożej
miłości.
- jak jest na cmentarzu?
- biblijna relacja o pogrzebie Jezusa;
-troska Józefa z Arymatei i Nikodema
o pochowanie Jezusa, powrót do
domu przed nadejściem sabatu;
- zabezpieczenie grobu;
- świąteczne nabożeństwa;
- pieśni pasyjne.
- co było radosnego w święta?
- dlaczego lubicie święta
Wielkanocne?
- powody wielkanocnej radości;
- świąteczne tradycje i zwyczaje;
- spotkania ze zmartwychwstałym
Jezusem (straże, Maria Magdalena,
Piotr i Jan, dwaj uczniowie idący do

- podaje słowa Modlitwy Pańskiej, które
mogą być codzienną spowiedzią;
- zna modlitwę spowiednią.

Świętej.

Uczeń:
- opowiada historię, która rozegrała się w
ogrodzie Getsemane;
- zna słowa modlitwy Jezusa.

XXI. Bóg jest miłością
Uczeń:
1. wymienia kolejne dni
Wielkiego Tygodnia
i wydarzenia z nimi
związane.

Uczeń:
- odpowiada w podręczniku na pytania
dotyczące słów Jezusa na krzyżu;
- umie pieśń: Na Golgotę, duszo, śpiesz, ŚE
nr 137.

XXI. Bóg jest miłością
Uczeń:
1. wymienia kolejne dni
Wielkiego Tygodnia
i wydarzenia z nimi
związane.

Uczeń:
- opowiada o pogrzebie Jezusa;
- zapisuje terminy świątecznych
nabożeństw w swojej parafii;
- zna wybrane pieśni pasyjne.

XXI. Bóg jest miłością
Uczeń:
1. wymienia kolejne dni
Wielkiego Tygodnia
i wydarzenia z nimi
związane.

Uczeń:
- wymienia tradycje wielkanocne;
- opowiada o spotkaniach ze
Zmartwychwstałym Panem;
- uzupełnia w podręczniku teksty
dotyczące zmartwychwstania Jezusa;
- wie, gdzie można spotkać Jezusa;
- umie pieśń: Chrystus Pan wstał, ŚE nr

XXI. Bóg jest miłością
Uczeń:
2. uzupełnia teksty
dotyczące
zmartwychwstania
Jezusa.
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Powołanie Abrama

VII
Życie
z błogosławieństwem
Boga

Emaus, Tomasz, uczniowie);
- nasze spotkania z Jezusem.
- komu mogę zaufać?
- postawa Abrama w sytuacji wyboru;
- historia życia Abrama, który
całkowicie zaufał Bogu;
- obietnica dana Abramowi.

Rozstanie Abrama
z Lotem

- jak radzić sobie z konfliktami?
- konflikt między Abramem i Lotem;
- konflikt w życiu uczniów;
- pokojowe rozwiązanie konfliktu;

Nowe obietnice
i przymierze

- co Pan Bóg obiecał Abramowi?
- wyjaśnienie pojęcia „przymierze”;
- sytuacja Abrama i Saraj, którzy czują
się zawiedzeni brakiem potomka;
- podkreślenie, że Bóg pamięta o
swoich obietnicach;
- wskazanie, że dla Boga nie ma
rzeczy niemożliwych.
- do kogo można się zwrócić w
trudnych sytuacjach?
- przedstawienie sytuacji Sodomy i
Gomory;
- troska Abrahama o miasta;
- wytrwałość Abrahama w modlitwie;
- uświadomienie znaczenia modlitwy.
- czy Bóg wypełnił obietnicę, daną
Abrahamowi i Sarze?
- czy Abraham był Bogu posłuszny we
wszystkim?
- czy wypełniasz swoje obietnice?
- Izaak darem Boga dla Abrahama i
Sary;

Sodoma i Gomora

Ocalenie Izaaka

173.
Uczeń:
- wie, jakiego wyboru dokonał Abram;
- opowiada o życiu Abrama;
- zna obietnicę, którą Bóg dał Abramowi;
- rozwiązuje w podręczniku rebus z
wersetem biblijnym: Ps 37,5;
- zaznacza na mapie trasę wędrówki
Abrama.
Uczeń:
- opowiada o konflikcie Abrama i Lota;
- rozumie, że konflikty trzeba starać się
rozwiązywać pokojowo.

Uczeń:
- wie, co to jest przymierze;
- wie, że Bóg zawsze pamięta o swoich
obietnicach;
- rozwiązuje krzyżówkę w podręczniku;
- zna nowe imiona Abrama i Saraj.
Uczeń:
- opowiada o modlitwie Abrahama;
- podaje, co to jest modlitwa;
- wie, co to jest modlitwa przyczynna.

Uczeń:
- opowiada o wydarzeniach na górze
Moria;
- wie, że posłuszeństwo Bogu jest bardzo
ważne;
- uzupełnia wersety biblijne w
podręczniku;

XXII. Życie
z błogosławieństwem
Boga
Uczeń:
1. opowiada
o wydarzeniach z życia
Sary i Abrahama.
XXII. Życie
z błogosławieństwem
Boga
Uczeń:
1. opowiada
o wydarzeniach z życia
Sary i Abrahama.
XXII. Życie
z błogosławieństwem
Boga
Uczeń:
1. opowiada
o wydarzeniach z życia
Sary i Abrahama.
XXII. Życie
z błogosławieństwem
Boga
Uczeń:
1. opowiada
o wydarzeniach z życia
Sary i Abrahama.
XVII. Jezus darem
miłości Boga
Uczeń:
2. wie, jak ważna jest
wiara w życiu człowieka.
XXII. Życie z
błogosławieństwem
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- czas próby dla Abrahama;
- ofiara czy miłosierdzie;
- Bóg ocala i obdarowuje;
- zachęcenie do posłuszeństwa Bogu.

- tworzy ilustrację z elementów w
materiałach pomocniczych.

Żona dla Izaaka

- kiedy się modlisz?
- radość z faktu zaufania Bogu;
- modlitwa w ważnych chwilach
naszego życia;
- powtórzenie historii życia
Abrahama.

Uczeń:
- opowiada historię o poszukiwaniu żony
dla Izaaka;
- rozwiązuje zadania powtórzeniowe o
życiu Abrahama i jego rodziny.

Konflikt między
Jakubem I Ezawem

- czy zawsze dobrze żyjesz
z rodzeństwem lub przyjaciółmi?
- narodziny Ezawa i Jakuba;
- sytuacja w rodzinie Izaaka – miłość
Izaaka do Ezawa i Rebeki do Jakuba;
- zainteresowania braci;
- pierworództwo;
- oszustwo i wyłudzenie u ojca
błogosławieństwa;
- złość Ezawa;
- ucieczka Jakuba.
- czy pamiętasz swoje sny?
- Jakub w drodze do Labana;
- cudowny sen;
- Bóg daje obietnicę Jakubowi;
- wzniesienie ołtarza i wdzięczność
Jakuba.

Uczeń:
- opowiada o synach Izaaka;
- zna historię wyłudzenia przez Jakuba
błogosławieństwa;
- podaje powody rozstania braci;
- układa w podręczniku krótkie
wypowiedzi pisemne o braciach;
- umie pieśń: O, jak to dobrze, ŚE nr 556.

Spotkanie w Betel

Uczeń:
- opowiada o ucieczce i śnie Jakuba;
- wie, co znaczy Betel;
- zna obietnicę, którą Bóg złożył Jakubowi;
- wie, jakie ślubowanie złożył Jakub.

Boga
Uczeń:
1. opowiada
o wydarzeniach z życia
Sary i Abrahama.
XVII. Jezus darem
miłości Boga
Uczeń:
2. wie, jak ważna jest
wiara w życiu człowieka.
XXII. Życie
z błogosławieństwem
Boga
Uczeń:
1. opowiada
o wydarzeniach z życia
Sary i Abrahama.
XVII. Jezus darem
miłości Boga
Uczeń:
2. wie, jak ważna jest
wiara w życiu człowieka.
XXII. Życie
z błogosławieństwem
Boga
Uczeń:
2. opowiada o życiu
synów Izaaka.
XVII. Jezus darem
miłości Boga
Uczeń:
2. wie, jak ważna jest
wiara w życiu człowieka.
XXII. Życie
z błogosławieństwem
Boga
Uczeń:
2. opowiada o życiu
synów Izaaka.
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Jakub u Labana

- jak się czujesz, gdy ktoś cię oszuka?
- historia pobytu Jakuba u Labana;
- rozmowa o oszustwach;
- negatywne skutki oszustwa.

Powrót do domu

- czy tęskniłeś kiedyś za domem,
rodziną?
- Bóg błogosławi Jakubowi;
- decyzja o powrocie do domu;
- potajemna ucieczka Jakuba od
Labana;
- rozmowa Labana z Jakubem.
- co to znaczy pojednać się?
- rozmowa o rozwiązywaniu
problemów w codziennym życiu;
- modlitwa Jakuba;
- nowe imię Jakuba – Izrael;
- pokojowe spotkanie z Ezawem;
- ołtarz w Betel.

Pojednanie
Jakuba z
Ezawem

Historia Jakuba powtórzenie

- czy lubisz Jakuba?
- powtórzenie historii o Abrahamie i
Jakubie;
- postacie biblijne wzorem do
naśladowania.

Uczeń:
- opowiada o pobycie Jakuba u Labana;
- rozumie, że oszustwo jest rzeczą
negatywną;
- dostrzega błogosławieństwo Boże w
życiu Jakuba.
Uczeń:
- opowiada o powrocie Jakuba do domu;
- wie, jak ważne jest pokojowe
rozwiązywanie konfliktów;
- rozszyfrowuje w podręczniku słowa
modlitwy Jakuba.

XXII. Życie
z błogosławieństwem
Boga
Uczeń:
2. opowiada o życiu
synów Izaaka.
XXII. Życie
z błogosławieństwem
Boga
Uczeń:
2. opowiada o życiu
synów Izaaka.

Uczeń:
- opowiada o spotkaniu Jakuba z Ezawem;
- podaje znaczenie imienia Izrael;
- omawia drzewo genealogiczne rodziny
Jakuba.

XXII. Życie
z błogosławieństwem
Boga
Uczeń:
2. opowiada o życiu
synów Izaaka;
3. podaje znaczenie
imienia „Izrael”.
XXII. Życie
z błogosławieństwem
Boga
Uczeń:
1. opowiada o
wydarzeniach z życia
Sary i Abrahama;
2. opowiada o życiu
synów Izaaka.

Uczeń:
- opowiada o życiu Abrahama, Sary, Izaaka
i jego synów;
- odpowiada na pytania powtórzeniowe w
podręczniku;
- dostrzega Boże błogosławieństwo w
życiu omawianych postaci biblijnych.
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Klasa 4 – Boża wierność – nr programu RE-SP- 1/2017/4
Zagadnienie
programowe

Temat

Treści nauczania

Osiągnięcia ucznia
– cele szczegółowe

Wymagania
w podstawie
programowej
religii
ewangelickiej

Świat Starego
Testamentu

- jak spędziłeś wakacje?
- dokąd podróżowałeś?
- wspomnienia z wakacyjnych podróży;
- przedstawienie epoki starożytności;
- klimatu czasów Jakuba.

Uczeń:
- opowiada o swoich wakacjach;
- uzupełnia tekst w podręczniku.

I. Bóg realizuje swoje
zamierzenia
Uczeń:
2. wie, że Bóg opiekuje
się człowiekiem.

Konflikt między
braćmi

- co to jest konflikt?
- czy zdarzają się wam konflikty?
- sytuacje konfliktowe z naszego życia;
- przedstawienie rodziny Józefa;
-przyczyny konfliktu w rodzinie Józefa.
- skąd bierze się zazdrość?
- do czego może prowadzić?
- scenka o Józefie i braciach: sny, szata,
decyzja o zabójstwie, sprzedanie do
niewoli, zatuszowanie prawdy,
rozpacz ojca;
- zło rodzi zło;
- Bóg chce, abyśmy kochali się
nawzajem, a nie nienawidzili.
- kto może odwrócić niepowodzenia?
- czy można zło zamienić w dobro?
- osy Józefa w Egipcie: w domu
Potyfara, więzienie, wyjaśnienie snów
współwięźniów, sen faraona;
- ufność Bogu zostaje nagrodzona –
wywyższenie Józefa.

Uczeń:
- wie, co to jest konflikt;
- opowiada o rodzinie Józefa;
- wymienia przyczyny konfliktu w
rodzinie Józefa.
Uczeń:
- wie, jakie mogą być konsekwencje
zazdrości i nienawiści;
- opowiada historię Józefa i braci;
- numeruje obrazki w podręczniku we
właściwej kolejności;
- rozumie, że Bóg chce, aby ludzie się
kochali.

I. Bóg realizuje swoje
zamierzenia
Uczeń:
1. opowiada o życiu
Józefa.
I. Bóg realizuje swoje
zamierzenia
Uczeń:
1. opowiada o życiu
Józefa;
2. wie, że Bóg opiekuje
się człowiekiem.

Uczeń:
- rozumie, że w życiu spotykają nas nie
tylko przyjemności;
- zauważa, jak w życiu Józefa przeplatają
się „wyżyny i doliny”;
- odkrywa, jak ważne jest zaufanie;
- wie, że Bóg potrafi zło zamienić w

I. Bóg realizuje swoje
zamierzenia
Uczeń:
1. opowiada o życiu
Józefa;
2. wie, że Bóg opiekuje
się człowiekiem.

I
Bóg realizuje swoje
zamierzenia

Zazdrość i jej
konsekwencje

Ufność do Boga
pomimo przeciwności
w życiu
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Miłość wybacza

Boży plan

- czy potrafimy wybaczać?
- umieć wybaczać to wielka sztuka;
- Józef namiestnikiem Egiptu,
uratowanie przed głodem, bracia
kupują zboże w Egipcie, Beniamin
przed Józefem;
- Józef daje się poznać braciom,
rezygnuje z zemsty i zawiera pokój z
rodzeństwem;
- Bóg otwiera swoją dłoń i nasyca
wszystko, co żyje.
- co znaczy: „człowiek w Bożej dłoni”?
- jaki plan Bóg miał dla Józefa?
- podsumowanie historii Józefa;
- Bóg troszczy się o Józefa’
- symbol dłoni błogosławiącej i
prowadzącej.

Życie człowieka
pasmem rozstań

- czy rozstania są konieczne?
- jakie budzą w nas uczucia?
- rozstanie z kolegami, w rodzinie, z
ulubionym zwierzątkiem;
- na ziemi nie ma nic trwałego;
- pory roku w przyrodzie zapowiedzią
zmian.

U kresu dni człowieka

- czy czas mija szybko czy płynie
wolno?
- koło nasze życia się toczy;
- co jest najważniejsze w kolejnych
etapach życia/
- plany na przyszłość, marzenia, czy
zawsze można je zrealizować?
- nie każdy dożywa starości;

II
Pytanie o śmierć

dobro;
- układa w kolejności obrazek
przedstawiający sen faraona.
Uczeń:
- opowiada o dalszych losach Józefa i jego
braci;
- dostrzega, jak Bóg przez Józefa ratuje
lud;
- wie, że przebaczenie stanowi podstawę
międzyludzkich kontaktów;
- wyjaśnia, na czym polega szacunek do
drugiego człowieka,
- uzupełnia materiały w podręczniku;
- zna werset: Ef 4,32.
Uczeń:
- wie, że Bóg opiekuje się człowiekiem;
- rozumie, że historia Józefa to historia o
Bożym planie;
- odpowiada na pytanie: Dlaczego Józefa
można nazwać człowiekiem w Bożej
dłoni?;
- rozwiązuje krzyżówkę.
Uczeń:
- uświadamia sobie konieczność rozstań;
- poznaje, jaki ból sprawiają różne
rozstania;
- rozumie, że na ziemi nie ma nic
wiecznego;
- wykonuje w podręczniku ilustracje,
przedstawiające zmiany w wyglądzie
drzew w zależności od pór roku.
Uczeń:
- wymienia kolejne etapy życia
człowieka;
- potrafi powiedzieć, co jest
najważniejsze w kolejnych etapach
życia;
- umie pieśń: Za rękę weź mnie Panie, ŚE
nr 713,1.

I. Bóg realizuje swoje
zamierzenia
Uczeń:
1. opowiada o życiu
Józefa;
3. wyjaśnia, na czym
polega szacunek do
drugiego człowieka.

I. Bóg realizuje swoje
zamierzenia
Uczeń:
2. wie, że Bóg opiekuje
się człowiekiem.

II. Pytanie o śmierć
Uczeń:
2. wie, że śmierć jest
nieunikniona.

II. Pytanie o śmierć
Uczeń:
1. wymienia kolejne
etapy życia człowieka.
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Śmierć – nadzieja
mimo smutku

Śmierć i pożegnanie

Śmierć i co dalej?

Nadzieja
zmartwychwstania

III
Jezus jest naszą
nadzieją

Błogosławieni, którzy
się smucą

- szukanie Bożej rady na mądre życie;
- nauka pieśni.
- czy kiedykolwiek myślałeś o śmierci?
- czy każdy człowiek boi się śmierci?
- nieuleczalna choroba, śmierć;
- ból, bunt, bezsilność, smutek,
cierpienie;
- nadzieja mimo smutku;
- zachowanie na cmentarzu, troska
o groby.
- co zrobić, gdy umiera ktoś bliski?
- przygotowania do pogrzebu;
- przebieg pogrzebu;
- obietnica Jezusa;
- nauka pieśni.
- co przychodzi po śmierci?
- czy jest jakiś ciąg dalszy?
- śmierć następstwem grzechu;
- żywot wieczny darem łaski Bożej;
- podobieństwo o bogaczu i Łazarzu.

- czy po śmierci jest jakaś nadzieja?
- śmierć – nieskończona społeczność
z Bogiem;
- zmartwychwstanie w listach
ap. Pawła i w Apostolskim Wyznaniu
Wiary;
- Biblia o życiu wiecznym.
- czy smutni mogą być szczęśliwi?
- czym jest błogosławieństwo;
- Kazanie na Górze, którego częścią są
błogosławieństwa.
- smutek jest częścią życia, jak radość i
śmiech;
- historie biblijne, w których Jezus
pocieszał smutnych;

Uczeń:
- odpowiada na pytania o śmierć zawarte
w podręczniku;
- wie, że śmierć jest nieunikniona;
- rozumie, że mimo smutku jest nadzieja
zmartwychwstania;
- wie, jak zachować się na cmentarzu.

II. Pytanie o śmierć
Uczeń:
2. wie, że śmierć jest
nieunikniona.

Uczeń:
- wybiera tekst biblijny do nekrologu;
- wie, jak wygląda pogrzeb;
- zna obietnicę Jezusa dotycząca życia
wiecznego.
Uczeń:
- wie, że śmierć jest następstwem
grzechu;
- rozumie, że Bóg przez swą łaskę daje
życie wieczne;
- zna podobieństwo o bogaczu i Łazarzu;
- wykonuje komiks przedstawiający losy
bogacza i Łazarza.
Uczeń:
- rozumie, że wiara w zmartwychwstanie
oparta jest na zmartwychwstaniu
Jezusa;
- potrafi powiedzieć, co w Biblii napisane
jest o życiu wiecznym;
- uzupełnia teksty biblijne w
podręczniku.
Uczeń:
- wyjaśnia, czym jest błogosławieństwo;
- wie, że Jezus pociesza smutnym i
pomaga cierpiącym;
- potrafi powiedzieć, co znaczy, że smutni
mogą być szczęśliwi.

II. Pytanie o śmierć
Uczeń:
2. wie, że śmierć jest
nieunikniona.
II. Pytanie o śmierć
Uczeń:
3. zna podobieństwo o
bogaczu i Łazarzu.

II. Pytanie o śmierć
Uczeń:
4. potrafi powiedzieć,
co w Biblii napisane jest
o życiu wiecznym.

III. Jezus jest naszą
nadzieją
Uczeń:
1. wyjaśnia, czym jest
błogosławieństwo;
2. wie, że Jezus pomaga
cierpiącym i smutnym.
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Błogosławieni
miłosierni

Diakonia – pomoc
potrzebującym

Błogosławieni pokój
czyniący

Blisko jest Książę
Pokoju

IV
Propagowanie
pokoju

Aniołowie zwiastują
nadejście Zbawiciela

- różne rodzaje cierpienia;
- odkrywanie nowej siły do życia.
- czym jest miłosierdzie?
- podobieństwo o miłosiernym
Samarytaninie;
- wyjaśnienie słowa: miłosierdzie;
- uświadomienie, w jaki sposób
możemy czynić miłosierdzie – służbę
dla innych.
- czym jest diakonia?
- znaczenie słowa: diakonia;
- rodzaje działalności diakonijnej
w naszym Kościele, diecezji, parafii
- kształtowanie postawzaangażowanych w pracę diakonijną.
- czy na świecie może panować pokój?
- przybliżenie świata pełnego napięć,
niepokoju, zatroskania i ukazanie na
tym tle ludzkich tęsknot za pokojem;
- zapoznanie z symbolami pokoju;
- każdy może przyczyniać się do
szerzenia pokoju.
- jak przeżywać adwent jako czas
pokoju?
- przypomnienie, czym jest adwent;
- zainspirowanie właściwego
przeżywania adwentu z kalendarzem
adwentowym;
- przedstawienie postaci proroka i jego
zadań;
- prorocy Starego Testamentu
o przyjściu Mesjasza – wydarzenia,
słowa, znaki;
- Jezus Księciem Pokoju.
- czy anioły istnieją naprawdę?
- czy przychodzą do ludzi i dziś?
- przybliżenie postaci anioła, posłańca
od Boga;

Uczeń:
- opowiada podobieństwo o miłosiernym
Samarytaninie;
- wyjaśnia znaczenie słowa: miłosierdzie;
- wie, jak można służyć potrzebującym.

III. Jezus jest naszą
nadzieją
Uczeń:
3. opowiada
podobieństwo o
miłosiernym
Samarytaninie.

Uczeń:
- wyjaśnia, co to jest diakonia;
- podaje przykłady działań diakonijnych.

III. Jezus jest naszą
nadzieją
Uczeń:
4. podaje przykłady
działań diakonijnych.

Uczeń:
- zna symbole pokoju;
- rozumie, że czynienie pokoju jest
wypełnieniem Bożej woli;
- wie, co służy pokojowi.

III. Jezus jest naszą
nadzieją
Uczeń:
2. wie, że Jezus pomaga
cierpiącym i smutnym.

Uczeń:
- podaje, czym charakteryzuje się czas
adwentu;
- wykonuje kalendarz adwentowy;
- wie, kto to jest prorok;
- zna wybrane proroctwa o Jezusie
- wie, że Jezus jest Księciem Pokoju.

IV. Propagowanie
pokoju
Uczeń:
1. podaje, czym
charakteryzuje się czas
adwentu;
2. zna wybrane
proroctwa o Jezusie;
3. wie, że Jezus jest
Księciem Pokoju.

Uczeń:
- wie, że anioł to posłaniec Boga;
- potrafi posługiwać się Biblią przy
wyszukiwaniu i wypisywaniu

IV. Propagowanie
pokoju
Uczeń:
2. zna wybrane
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Boże Narodzenie w
poezji, malarstwie i
muzyce

Pokój – dar Boga dla
nas

Lud izraelski w Egipcie

V
Prowadzenie
do wolności
Wybrany i uratowany –
Mojżesz

- na czym polegało zaufanie ludzi,
których odwiedzili aniołowie;
- obietnice starotestamentowe
wypełniają się w Nowym
Testamencie;
- radosna wieść zmienia życie pasterzy
i nasze;
- na czym polega zaufanie Bogu
w konkretnej sytuacji.
- czy napisałeś/łaś już kiedyś wiersz?
- ciepło, radość i pokój w
bożonarodzeniowej poezji;
- malarstwo – Jezus w centrum;
- zwyczaje wigilijne i świąteczne;
- śpiew kolęd.
- jaki jest prawdziwy sens Świąt Bożego
Narodzenia?
- zatracony właściwy sens Bożego
Narodzenia;
- pokój – zapomniany dar.
- w jaki sposób lud izraelski znalazł się
w Egipcie?
- jaka była sytuacja Izraelitów za
czasów Józefa? Co się zmieniło?
- przypomnienie wiadomości o życiu
Józefa w Egipcie;
- synowie Jakuba;
- trudna sytuacja Izraelitów w Egipcie.
- czy wiesz co znaczy twoje imię?
- rozkaz faraona o nowonarodzonych
izraelskich chłopcach;
- narodziny Mojżesza, trudna sytuacja
rodziców, ukrycie chłopca, cudowne
ocalenie;
- znaczenie imienia: Mojżesz;
- ocalenie Mojżesza zapowiedzią
wyzwolenia ludu izraelskiego;
- Bóg troszczy się o życie Mojżesza i
życie każdego z nas.

wersetów;
- zna wybrane proroctwa o Jezusie;
- wie, że obietnice starotestamentowe
wypełniły się w Nowym Testamencie;
- wie, na czym polega zaufanie Bogu w
konkretnej sytuacji.

proroctwa o Jezusie.

Uczeń:
- prezentuje wiersz o Bożym Narodzeniu;
- opowiada o zwyczajach wigilijnych
i świątecznych;
- śpiewa wybrane kolędy;
- pamięta, że Jezus to Książę Pokoju.
Uczeń:
- zna właściwy sens Bożego Narodzenia;
- wie, że Jezus przynosi pokój;
- rozwiązuje krzyżówkę.

IV. Propagowanie
pokoju
Uczeń:
3. wie, że Jezus jest
Księciem Pokoju.

Uczeń:
- odpowiada na pytania z życia Józefa
i jego rodziny;
- uzupełnia drzewo genealogiczne
Jakuba;
- opowiada o sytuacji Izraelitów
w Egipcie.
Uczeń:
- opowiada historię o narodzinach
Mojżesza i jego uratowaniu;
- odpowiada na pytania w podręczniku
na podstawie tekstu biblijnego;
- wie, że Bóg troszczy się o ludzkie życie.

IV. Propagowanie
pokoju
Uczeń:
3. wie, że Jezus jest
Księciem Pokoju.
I. Bóg realizuje swoje
zamierzenia
Uczeń:
1. opowiada o życiu
Józefa.

V. Prowadzenie do
wolności
Uczeń:
1. opowiada historię
o życiu Mojżesza.
I. Bóg realizuje swoje
zamierzenia
Uczeń:
2. wie, że Bóg opiekuje
się człowiekiem.
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Ucieczka przed
niebezpieczeństwem

Bóg objawia swoje imię

Bóg ogranicza władzę
faraona

Noc wyzwolenia

Życie na pustyni

- do czego może prowadzić gniew?
- co może być przyczyną gniewu?
- nawiązanie do tragicznej sytuacji,
w jakiej znalazł się Izrael;
- Mojżesz dostrzega prześladowania
swoich rodaków;
- gniew prowadzi do morderstwa;
- ucieczka, schronienie w kraju
Midianitów;
- nowa rodzina Mojżesza.
- jakie brzmi imię Boga? Skąd je
znamy?
- historia powołania Mojżesza;
- imię Boga: Jahwe – Jestem, który
Jestem;
- ratunek narodu izraelskiego nie
zależy od Mojżesza lecz od Boga;
- powtórzenie w formie krzyżówek.
- do czego prowadzą pycha i upór?
- pycha i upór faraona a
sprawiedliwość Boża;
- wszechmoc, cierpliwość i wierność
Boga;
- Boża opieka nad narodem izraelskim,
Bóg nadal troszczy się o nas.
- w jaki sposób Bóg uwolnił Izraelitów
z niewoli?
- ostatnia noc w Egipcie, wieczerza
paschalna, anioł śmierci, wyzwolenie
z niewoli;
- Święto Paschy;
- pierwszy etap wędrówki, przejście
przez Morze Czerwone, Bóg pokonuje
wojska faraona;
- zaufanie i posłuszeństwo Bogu.
- w jaki sposób Bóg troszczył się o
Izraelitów na pustyni?
- historia wędrówki narodu
izraelskiego przez pustynię;

Uczeń:
- przypomina o trudnej sytuacji
Izraelitów w Egipcie;
- opowiada historię ucieczki Mojżesza;
- tworzy poprawną wersję opowiadania,
zamieszczonego w podręczniku.

V. Prowadzenie do
wolności
Uczeń:
1. opowiada historię
o życiu Mojżesza.

Uczeń:
- opowiada o powołaniu Mojżesza;
- zna imię Boga Jahwe i podaje jego
znaczenie;
- uzupełnia tekst z lukami w
podręczniku;
- rozwiązuje krzyżówkę.

V. Prowadzenie do
wolności
Uczeń:
1. opowiada historię
o życiu Mojżesza.

Uczeń:
- wymienia plagi egipskie;
- wie, do czego doprowadziły pycha
i upór faraona.

V. Prowadzenie do
wolności
Uczeń:
1. opowiada historię
o życiu Mojżesza.

Uczeń:
- zna historię Święta Paschy;
- opisuje, w jaki sposób Izraelici pokonali
pierwszą przeszkodę;
- wie, co stało się z wojskami faraona;
- charakteryzuje postać Mojżesza i
faraona.

V. Prowadzenie do
wolności
Uczeń:
2. podaje kolejne etapy
wędrówki narodu
izraelskiego przez
pustynię.

Uczeń:
- opowiada o kolejnych etapach
wędrówki narodu izraelskiego przez
pustynię;

V. Prowadzenie do
wolności
Uczeń:
2. podaje kolejne etapy
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- troska Boga o naród wybrany;
- Bóg troszczy się o nas w każdej chwili;
- dziękujemy Bogu za okazaną troskę.

Historia przymierza

VI
Żyć
przykazaniami

Smutne oblicze Boga

Dekalog – Boża
mądrość objawiona
ludziom

- co to jest przymierze?
- czym różni się przymierze zawarte
z Bogiem od przymierza zawartego
z ludźmi?
- na czym polega przymierze Boga
z ludźmi?
- Izrael u podnóża Synaju;
- dobra rada teścia Jetro;
- Bóg zwraca się do ludzi i możemy Go
usłyszeć;
- nadanie przykazań;
- Dekalog – dziesięć Bożych słów,
przykazań.
- dlaczego zachowanie Izraelitów
zasmuciło Boga?
- presja ze strony rówieśników przykłady;
- historia złotego cielca;
- Bóg a złoto;
- lud twardego karku;
- gniew Boga i Jego przebaczenie;
- skutki nieposłuszeństwa.
- przykazania jako wskazówki
kochającego Boga;
- starotestamentowy dekalog – dziesięć
Bożych słów;
- wytyczone granice wolności;
- pozytywne wskazania, aby
dokonywać właściwych wyborów;
- największe przykazanie Jezusa;
- właściwy stosunek do boga i ludzi.

- wyjaśnia, w jaki sposób Bóg prowadził
lud izraelski do Ziemi Obiecanej;
- wie, że Bóg troszczy się o człowieka;
- zaznacza trasę Izraelitów na mapie;
- podaje, co wydarzyło się w wybranych
miejscach;
- umie pieśń: Pan Bóg jest obecny, ŚE nr
307,1.
Uczeń:
- wyjaśnia, co to jest przymierze;
- podaje, na czym polega przymierze
Boga z ludźmi;
- opowiada historię nadania przykazań;
- podaje znaczenie słowa: Dekalog.

wędrówki narodu
izraelskiego przez
pustynię;
3. wyjaśnia, w jaki
sposób Bóg prowadził
lud izraelski do Ziemi
Obiecanej.

Uczeń:
- opowiada historię złotego cielca;
- zna skutki nieposłuszeństwa i warunki
przebaczenia;
- wie, co to jest bożek.

VI. Żyć przykazaniami
Uczeń:
2. opowiada historię
nadania przykazań.

Uczeń:
- rozumie, że przykazania są
drogowskazami na drodze do wolności;
- podaje treść przykazania miłości;

VI. Żyć przykazaniami
Uczeń:
3. zna treść Bożych
przykazań.

VI. Żyć przykazaniami
Uczeń:
1. wyjaśnia, co to jest
przymierze;
2. opowiada historię
nadania przykazań.

- umie pieśń: To przykazanie Ja dziś daję
wam, ŚE nr 833.
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Jeden jest Bóg

Święty jest Bóg

Pamiętaj o swoim Bogu

Kochaj rodziców

Zauważ innych obok
siebie

- do czego przywiązane jest serce
twoje?
- co jest dla ciebie ważne?
- Bóg Jahwe obecny w naszym życiu;
- „mój Egipt (niewola), moje bożki”;
- różnice między Bogiem a bożkiem;
- dlaczego ludzie lgną do bożków?
- treść i znaczenie pierwszego
przykazania.
- kto wybrał dla mnie imię? Jakie jest
jego znaczenie?
- każdy ma swoje imię, znaczenia
imion;
- Bóg dał nam poznać swoje imię;
- przykłady używania Bożego imienia
nadaremno;
- święć się imię Twoje;
- treść i znaczenie drugiego
przykazania.
- co znaczy „pamiętać”?
- argumenty „za” i „przeciw” pracy w
niedzielę;
- niedziela darem Boga;
- święta kościelne;
- Bóg chce być z nami;
- niedziela dniem Boga i dniem
człowieka;
- troska o właściwy stosunek do pracy i
wypoczynku.
- za co cenię moich rodziców?
- mój dom, moja rodzina – darem Boga;
- stosunek: rodzice – dziecko;
- zrozumienie znaczenia czci dla
rodziców;
- poznanie obowiązków względem
dziadków, opiekunów, nauczycieli.
- w jaki sposób mogę pomóc innym?
- Bóg staje w obronie życia;
- gniew niszczącą siłą w życiu;

Uczeń:
- zna treść pierwszego przykazania;
- wyjaśnia pojęcie: bożek;
- wie, jaka jest różnica między Bogiem
a bożkiem.

VI. Żyć przykazaniami
Uczeń:
3. zna treść Bożych
przykazań.

Uczeń:
- zna treść drugiego przykazania;
- przypomina znaczenie imienia Jahwe;
- wymienia, jakich imion używamy,
zwracając się do Boga w modlitwie;
- podaje przykłady naruszenia drugiego
przykazania.

VI. Żyć przykazaniami
Uczeń:
3. zna treść Bożych
przykazań.

Uczeń:
- zna treść trzeciego przykazania;
- wie, że niedziela jest darem Boga;
- rozumie, że niedziela jest dniem dla
Boga i dla człowieka;
- wymienia święta kościelne;
- umie pieśń: Gdy schodzimy się, Chwalmy
Pana nr 295.

VI. Żyć przykazaniami
Uczeń:
3. zna treść Bożych
przykazań.
VII. W bliskości Boga
Uczeń:
1.wymienia
poszczególne święta
roku kościelnego.

Uczeń:
- zna treść czwartego przykazania;
- podaje, co znaczy czcić rodziców;
- zna obowiązki względem dziadków,
opiekunów, nauczycieli;
- umie pieśń: Ojcowski dom, ŚE nr 465.

VI. Żyć przykazaniami
Uczeń:
3. zna treść Bożych
przykazań.

Uczeń:
- zna treść piątego przykazania;
- wymienia przykłady naruszenia piątego

VI. Żyć przykazaniami
Uczeń:
3. zna treść Bożych
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Prawdziwe szczęście

Bóg chroni naszą
własność

Pilnuj swego języka

Oszukać samego siebie

- przykłady przekroczenia piątego
przykazania – w Biblii i w naszym
życiu;
- warto troszczyć się o największy dar życie;
- mam możliwości, by pomóc drugiemu.
- co to jest szczęście? Co znaczy być
szczęśliwym?
- rozmowa na podstawie opowiadania
w podręczniku;
- Bóg bierze w obronę małżeństwo;
- zgodne i wierne życie małżonków
daje szczęście;
- co znaczy: cudzołożyć?
- przypomnienie historii biblijnych
o nieprzestrzeganiu szóstego
przykazania.
- co to jest kradzież?
- Bóg staje w obronie naszej własności;
- zrozumienie trudu zdobywania rzeczy
potrzebnych nam do życia i jego
poszanowania;
- poznanie wartości pomocy i wsparcia.
- kiedy słowa mogą ranić?
- zagrożenia niesione za pomocą
języka;
- poznanie godności, jaką Bóg
obdarował człowieka;
- odkrycie zdolności poprawiania
relacji z innymi za pomocą języka.
- czym marzysz?
- w jaki sposób te marzenia mogą być
zrealizowane?
- myśli mogą posiadać niszczącą moc –
zazdrość, pożądanie;
- Jezus potrafi wniknąć w głębię naszej
duszy;
- Jezus pomaga zmaganiu ze złem.

przykazania;
- rozumie, że życie jest największym
darem Boga;
- podaje, jak można pomagać innym.

przykazań.

Uczeń:
- zna treść szóstego przykazania;
- wymienia biblijne przykłady naruszenia
szóstego przykazania (np. żona
Potyfara, król Dawid itp.) ;

VI. Żyć przykazaniami
Uczeń:
3. zna treść Bożych
przykazań.
I. Bóg realizuje swoje
zamierzenia
Uczeń:
1. opowiada o życiu
Józefa.

Uczeń:
- zna treść siódmego przykazania;
- podaje przykłady przestąpienia
siódmego przykazania;
- przypomina historię o Jakubie i Ezawie;
- rozumie, że rzeczy trzeba zdobywać
własną pracą.
Uczeń:
- zna treść ósmego przykazania;
- wie, że trzeba panować nad swoim
językiem;
- uzupełnia w podręczniku dialogi w
przykładach przekroczenia ósmego
przykazania.
Uczeń:
- zna treść dziewiątego i dziesiątego
przykazania;
- rozumie, że pożądanie bierze się z
zazdrości;
- wie, że zazdrość może prowadzić do
przekroczenia także innych przykazań.

VI. Żyć przykazaniami
Uczeń:
3. zna treść Bożych
przykazań.

VI. Żyć przykazaniami
Uczeń:
3. zna treść Bożych
przykazań.

VI. Żyć przykazaniami
Uczeń:
3. zna treść Bożych
przykazań.
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VII
W bliskości Boga

Dom Pana miejscem
modlitwy

Sługa Boga

Najważniejsze święta
żydowskie i
chrześcijańskie
Jak świętujemy w
Kościele?

Marzenia w zasięgu
ręki

Bóg błogosławi ludowi

- co podoba ci się w kościele?
- przypomnienie wydarzeń na Górze
Synaj;
- wygląd Namiotu Zgromadzeń;
- elementy wyposażenia Namiotu
Zgromadzeń;
- wygląd naszego kościoła i jego
wyposażenia.
- kim jest sługa Boga?
- zaobserwowanie jak ubrany jest
ksiądz w czasie nabożeństwa;
- zapoznanie z nazwami stroju
liturgicznego;
- przedstawienie szaty kapłana i
arcykapłana;
- rola arcykapłana w narodzie
izraelskim.
- jakie święta lubisz?
- symbolika i geneza wybranych świąt
żydowskich i chrześcijańskich;
- analogia między świętem Paschy a
Wielkanocą;
- co to znaczy świętować?
- zaznajomienie z porządkiem i
przesłaniem roku kościelnego;
- zachęcenie do świętowania.

Uczeń:
- opisuje Namiot Zgromadzeń;
- wymienia elementy wyposażenia
Namiotu Zgromadzeń;
- opisuje i rysuje swój kościół;
- umie pieśń: Brońże, Panie, ŚE nr 290.

VII. W bliskości Boga
Uczeń:
2. wie, jak wygląda strój
duchownego i wystrój
kościoła.

Uczeń:
- opisuje strój ewangelickiego
duchownego;
- uzupełnia tekst opisujący strój
arcykapłana.

VII. W bliskości Boga
Uczeń:
2. wie, jak wygląda strój
duchownego i wystrój
kościoła.

Uczeń:
- zna wybrane święta żydowskie;
- porównuje święta Paschę i Wielkanoc.

- o czym marzysz?
- relacja zwiadowców z Ziemi
Obiecanej;
- cel jest zawsze przed nami, choć
dotarcie do niego wymaga odwagi i
poświęceń.
- co to jest błogosławieństwo?
- zapoznanie z wybranymi
wydarzeniami podczas wędrówki do
Ziemi Obiecanej;
- Boża troska o lud;
- Bóg pomaga wyjść z niedoli: woda

Uczeń:
- opowiada historię zwiadowców
wysłanych przez Mojżesza.

VII. W bliskości Boga
Uczeń:
1.wymienia
poszczególne święta
roku kościelnego.
VII. W bliskości Boga
Uczeń:
1.wymienia
poszczególne święta
roku kościelnego.
VII. W bliskości Boga
Uczeń:
3. opowiada historię
przybycia Izraelitów do
Ziemi Obiecanej.

Uczeń:
- wie, jak dzieli się rok kościelny;
- wymienia poszczególne święta roku
kościelnego.

Uczeń:
-opowiada historię przybycia Izraelitów
do Ziemi Obiecanej;
- wie, że Bóg troszczył się o Izraelitów i
im błogosławił;
- podaje, kto został następcą Mojżesza.

VII. W bliskości Boga
Uczeń:
3. opowiada historię
przybycia Izraelitów do
Ziemi Obiecanej.
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Nieustanna ufność
Jozuego

Bądź wola Twoja

ze skały w Meriba, jadowite węże na
pustyni;
- wybór następcy Mojżesza;
- Mojżesz ogląda Ziemię Obiecaną
z daleka.
- czym jest zaufanie?
- komu można zaufać?
- ukazanie, jak w każdej sytuacji Bóg
nam pomaga;
- Bóg prowadził Jozuego i lud izraelski;
- podziękowanie za Boże prowadzenie.
- czego oczekuje od nas Bóg?
- historia zdobycia Jerycho;
- podporządkowanie się Jozuego i ludu
woli Boga;
- czego dziś Bóg oczekuje od nas;
- wybranie wersetu biblijnego, który
towarzyszyć będzie uczniom w czasie
wakacji
- przypomnienie, że wakacje to czas
z Bogiem.

Uczeń:
- podaje, kim był Jozue;
- opowiada o przejściu przez Jordan;
- uzupełnia tekst z lukami
w podręczniku;
- umie powiedzieć werset: Joz 1,9.
Uczeń:
- opowiada, w jaki sposób Izraelici
zdobyli Jerycho;
- odnajduje podane w podręczniku
wersety w Biblii;
- opisuje, czego oczekuje od nas Bóg – na
podstawie znalezionych wersetów.

VII. W bliskości Boga
Uczeń:
3. opowiada historię
przybycia Izraelitów do
Ziemi Obiecanej.
VII. W bliskości Boga
Uczeń:
3. opowiada historię
przybycia Izraelitów do
Ziemi Obiecanej.
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Klasa 5 – Wzrastanie w wierze – nr programu RE-SP- 1/2017/5
Zagadnienie
programowe

Wymagania
w podstawie
programowej religii
ewangelickiej

Tematy

Treści nauczania

Osiągnięcia ucznia
– cele szczegółowe

Dziękujemy Bogu
za wakacje i naukę

- co bardziej i dlaczego lubisz: wakacje
czy rok szkolny?
- czas wakacji - czas wypoczynku
i nabierania sił na nowy rok szkolny;
- uzdolnienie i talenty - o co możemy
prosić, za co dziękować?
- powtórzenie historii biblijnych
z poprzednich lat szkolnych;
- modlitwa ważnym codziennym
wydarzeniem.
- co oznacza powiedzenie: kraj mlekiem i
miodem płynący?
- czy chciałbyś mieszkać w kraju
mlekiem i miodem płynący?
- sytuacja Izraela w czasie wędrówki do
Ziemi Obiecanej;
- historia zasiedlenia Ziemi Obiecanej;
- warunki życia w krainie „mlekiem i
miodem płynącej”;
- Bóg odpowiada na prośby swojego
ludu;
- powołanie sędziów.
- dlaczego Debora siedziała pod palmą?
- zagrożenie i walki plemion izraelskich;
- Bóg wybiera sędziów;
- zaufanie Bogu daje siłę do radzenia
sobie w trudnych sytuacjach;
- Bóg pomaga i wzmacnia;
- Debora, od której można się wiele
nauczyć.

Uczeń:
- uzupełnia ćwiczenia dotyczące
poznanych historii
starotestamentowych;
- przypomina wydarzenia z życia
Mojżesza i wejścia Izraelitów do Ziemi
Obiecanej;
- umie wybraną pieśń z podręcznika,
- modli się modlitwą do Ducha
Świętego.
Uczeń:
- opowiada o życiu narodu izraelskiego
z Ziemi Obiecanej;
- zna podział Ziemi Obiecanej na
dwanaście plemion;
- wie kim byli i jaką rolę pełnili
sędziowie.

VII. W bliskości Boga
Uczeń:
3. opowiada historię
przybycia Izraelitów do
Ziemi Obiecanej.

Uczeń:
- opowiada o życiu i zadaniach Debory;
- dostrzega jak Bóg pomaga w trudnych
sytuacjach;
- wyjaśnia jak Debora zaufała Bogu.

VIII. Wzrastanie w wierze
– okres sędziów
Uczeń:
2. opowiada, jak Bóg
troszczy się o Deborę,
Gedeona, Samsona, Rut,
Samuela, Heliego.

I
Wzrastanie
w wierze
- okres sędziów

Lud Izraelski w
Ziemi Obiecanej

Debora – prorokini
i sędzia

VIII. Wzrastanie w wierze
– okres sędziów
Uczeń:
1. wyjaśnia, kim był sędzia
w czasach biblijnych.
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Wspaniałe
zwycięstwo
Gedeona

- czy znasz przysłowie „ Jak trwoga to do
Boga?”
- trudne sytuacje w życiu i brak zaufania
– Gedeon;
- Bóg pomaga w potrzebie, gdy Mu
zaufamy.

Tajemnica siły
Samsona

- czy Bogu zawsze trzeba być
posłusznym?
- różne cechy charakteru i ich znaczenie;
- człowiek jest istotą niestałą, potrzebuje
ciągle na nowo zastanawiać się nad
swoim zachowaniem i możliwościami;
- Samson godny podziwu, ale jego los jest
również przestrogą.

Wzajemna
troskliwość

- czy warto być troskliwym?
- Noemi i jej rodzina;
- troskliwość i pracowitość Rut;
- sytuacje z życia uczniów dotyczące
wzajemnych stosunków z bliskimi.

Samuel służy Bogu

- jak czuje się człowiek bezradny?
- poczucie bezradności Anny;
- znaczenie wytrwałej modlitwy;
- Samuel pilny uczeń;
- rozmowa Boga z Samuelem;
- Samuel prorokiem i sędzią.

Bóg widzi nasze
postępowanie

- czy można schować się przed Bogiem?
- wrogowie Izraela karą za ich grzechy;
- nieposłuszeństwo synów Heliego;
- śmierć Heliego;
- znaczenie Skrzyni Przymierza dla
Izraelitów.

Uczeń:
- opisuje zadania wyznaczone przez
Boga Gedeonowi;
- przedstawia plan walki Gedeona z
Midianitami,
- umie pieśń: Wierzyć mnie Panie ucz,
ŚE nr 632,1-2.
Uczeń:
- przedstawia na czym polegała siła i
słabość Samsona;
- potrafi wskazać w jaki sposób los
Samsona jest przestrogą dla niego;
- zastanawia się nad cechami
charakteru, które pomagają lub
przeszkadzają w życiu;
- rozumie znaczenie 7 przykazania.
Uczeń:
- przedstawia własne stanowisko
dotyczące troskliwości;
- opowiada o życiu Noemi i Rut;
- powtarza w formie krzyżówki historie
dotyczące życia Debory, Gedeona,
Samsona oraz Noemi i Rut.
Uczeń:
- zastanawia się nad znaczeniem
gorliwej modlitwy;
- charakteryzuje Samuela i jego służbę
w świątyni;
- wyjaśnia znaczenie 7 przykazania
w powiązaniu z historią o synach
Heliego.
Uczeń:
- wie, dlaczego wrogowie atakowali
Izraelitów;
- opowiada jak Bóg pomógł Izraelitom,
- opisuje, jak być wiernym Bogu.

VIII. Wzrastanie w wierze
– okres sędziów
Uczeń:
2. opowiada, jak Bóg
troszczy się o Deborę,
Gedeona, Samsona, Rut,
Samuela, Heliego.
VIII. Wzrastanie w wierze
– okres sędziów
Uczeń:
2. opowiada, jak Bóg
troszczy się o Deborę,
Gedeona, Samsona, Rut,
Samuela, Heliego.
VIII. Wzrastanie w wierze
– okres sędziów
Uczeń:
2. opowiada, jak Bóg
troszczy się o Deborę,
Gedeona, Samsona, Rut,
Samuela, Heliego;
3. podaje przykłady, na
czym polega troska o innych.
VIII. Wzrastanie w wierze
– okres sędziów
Uczeń:
2. opowiada, jak Bóg
troszczy się o Deborę,
Gedeona, Samsona, Rut,
Samuela, Heliego.
VIII. Wzrastanie w wierze
– okres sędziów
Uczeń:
2. opowiada, jak Bóg
troszczy się o Deborę,
Gedeona, Samsona, Rut,
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II
Wzrastanie
w wierze – okres
Reformacji

Sędziowie rządzący
Izraelem

- czy znam biblijnych sędziów?
- powtórzenie historii biblijnych
o sędziach;
- Boże polecenia skierowane do nas –
rebus.

Uczeń:
- zna historię życia i służby Debory,
Gedeona, Samsona, Rut, Samuela,
Heliego;
- wie, że zaufanie do Boga jest
gwarancją pomocy w życiu.

Epoka, w której żył
i działał ks. Marcina
Lutra

- dlaczego przeprowadza się reformy?
- religijne życie w średniowieczu;
- poprzednicy Reformacji;
- wpływ zmian gospodarczych oraz
społecznych i wielkich odkryć
geograficznych na rozwój Reformacji;
- przyczyny odnowy Kościoła.
- czy chciałbyś przenieść się do XVI
wieku?
- dom rodzinny Marcina Lutra
w Eisleben;
- nauka Marcina w szkołach w Mansfeld
i Eisenach;
- szkoła w średniowieczu a szkoła
współczesna;
- studia w Erfurcie.
- czy boję się piekła?
- strach przed Bożym sądem;
- próba osiągnięcia zbawienia przez
skrupulatne wypełnianie reguł
zakonnych;
- podróż do Rzymu;
- nowe zadania w Wittenberdze (ksiądz,
profesor);
- odkrycie znaczenia Ewangelii;
- ważne słowa: Sprawiedliwy z wiary żyć
będzie.

Uczeń:
- podaje przyczyny kryzysu w Kościele
katolickim w średniowieczu;
- wymienia poprzedników Reformacji;
- dostrzega wpływ wydarzeń w XVI
wieku na rozwój Reformacji.

Dzieciństwo i
młodość Marcina
Lutra

Marcin Luter
odkrywa
łaskawego Boga

Samuela, Heliego.
VIII. Wzrastanie w wierze
– okres sędziów
Uczeń:
1. wyjaśnia, kim był sędzia
w czasach biblijnych;
2. opowiada, jak Bóg
troszczy się o Deborę,
Gedeona, Samsona, Rut,
Samuela, Heliego.
IX. Wzrastanie w wierze –
okres Reformacji
Uczeń:
1.wymienia przyczyny
Reformacji;

Uczeń:
- opowiada o dzieciństwie i młodości
Marcina Lutra lub innego
reformatora.

IX. Wzrastanie w wierze –
okres Reformacji
Uczeń:
2. opowiada o życiu
i działalności ks. Marcina
Lutra lub innego
reformatora.

Uczeń:
- przedstawia życie Marcina Lutra w
klasztorze i w Wittenberdze;
- wie co oznaczają słowa: Sprawiedliwy
z wiary żyć będzie.

IX. Wzrastanie w wierze –
okres Reformacji
Uczeń:
2. opowiada o życiu
i działalności ks. Marcina
Lutra lub innego
reformatora.
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Marcin Luter
ogłasza 95 tez

Czas na Wartburgu
i powrót do
Wittenbergi

Dzieła Marcina
Lutra

Co łączy
chrześcijan?

Różnorodność
wśród chrześcijan

Chrześcijaństwo i
inne religie

- czy warto bronić słusznych racji?
- sprzedaż odpustów;
- ogłoszenie 95 tez;
- konsekwencje wystąpienia Lutra;
- dysputa nad tezami;
- konflikt z ówczesnym kościołem
w Wormacji;
- pobyt na zamku Wartburg;
- tłumaczenie Nowego Testamentu.
- czy lubisz się ukrywać?
- konsekwencje wystąpienia Lutra;
- dysputa nad tezami w Wormacji;
- schronienie na zamku Wartburg;
- tłumaczenie Nowego Testamentu;
- życie rodzinne Reformatora.

Uczeń:
- wyjaśnia znaczenie sprzedaży
odpustów;
- przedstawia cel ogłoszenia 95 tez
przez Marcina Lutra;
- analizuje wybrane tezy.

IX. Wzrastanie w wierze –
okres Reformacji
Uczeń:
2. opowiada o życiu
i działalności ks. Marcina
Lutra lub innego
reformatora.

Uczeń:
- opowiada o wystąpieniu Marcina
Lutra w Wormacji;
- wyjaśnia powody pobytu Marcina
Lutra w zamku Wartburg;
- rozumie znaczenie tłumaczenia na
język narodowy Nowego Testamentu.

IX. Wzrastanie w wierze –
okres Reformacji
Uczeń:
2. opowiada o życiu
i działalności ks. Marcina
Lutra lub innego
reformatora.

- dlaczego ludzie piszą książki?
- podstawowe zasady Reformacji;
- Biblia najważniejszą księgą;
- rola i zadanie katechizmów;
- zachęta do śpiewania Bogu na chwałę;
- podsumowanie wiadomości .
- dlaczego mamy tak wiele kościołów
chrześcijańskich?
- historia podziału Kościoła
chrześcijańskiego;
- kościoły i wyznania w miejscowości
uczniów;
- wyznania wiary;
- co łączy kościoły chrześcijańskie?
- czy wiesz, co jest innego w kościele
katolickim?
- różnice wyznaniowe;
- współpraca mimo różnic.

Uczeń:
−podaje treść podstawowych zasad
Reformacji;
−omawia rolę katechizmów;
−umie pieśń: Warownym grodem, ŚE nr
265
Uczeń:
- umie wyznanie wiary;
- potrafi wymienić wyznania
chrześcijańskie;
- omawia, co łączy chrześcijan.

IX. Wzrastanie w wierze –
okres Reformacji
Uczeń:
3. wymienia podstawowe
zasady Reformacji.

Uczeń:
- wymienia i omawia różnice
wyznaniowe.

- dlaczego jesteś chrześcijaninem?
- poznanie innych religii;
- luteranie na świecie;

Uczeń:
- przedstawia inne religie,
- docenia, że jest ewangelikiem.

IX. Wzrastanie w wierze –
okres Reformacji
Uczeń:
5. wymienia różnice
wyznaniowe.
IX. Wzrastanie w wierze –
okres Reformacji
Uczeń:

IX. Wzrastanie w wierze –
okres Reformacji
Uczeń:
4. wie, co łączy chrześcijan.
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6. wymienia inne religie.

- świadkowie Jehowy i inne wyznania, i
sekty.

III
Wzrastanie w

Saul królem Izraela

- czym jest tradycja i jakie ma znaczenie?
- naruszenie tradycji izraelskiej – wybór
króla;
- Bóg wybiera Saula na króla;
- żaden władca nie może zastąpić Boga;
- pierwsze przykazanie;
- różnice między Bogiem a bożkiem,

Nierozwaga
pierwszego króla

- czy horoskopy znają naszą przyszłość?
- zwycięstwo nad Amalekitami;
- chwalebne łupy;
- Samuel przypomina wolę Boga;
- zapowiedź zmiany króla;
- Saul u wróżki w En- Dor;
- nieposłuszeństwo i nierozważne
postępowanie króla Saula;
- zagrożenia związane z odwoływaniem
się do horoskopów, wróżb i
przepowiedni.
- w jaki sposób oceniam innych?
- historia wyboru i namaszczenia Dawida
na króla Izraela;
- Bóg nie patrzy jak człowiek i posługuje
się innymi kryteriami oceny;
- spotkanie króla Saula z Dawidem;
- przyjaźń Jonatana z Dawidem.

odpowiedzialności

- okres królów

Bóg nie patrzy jak
człowiek

Zaufanie Bogu
pozwala zwyciężyć

- czy łatwo komuś zaufać?
- Dawid jest pasterzem;
- Dawid staje w obronie godności swego
ludu i imienia swego Boga;
- walka Dawida z Goliatem;
- w kim i w czym znajduje się gwarancja
powodzenia i szczęścia dla człowieka?
- powtórzenie wiadomości .

Uczeń:
- wymienia powody powołania króla
w Izraelu;
- zna skutki jakie spadną na naród,
który będzie miał króla,;
- wyjaśnia znaczenie pierwszego
przykazania;
- opisuje historię powołania Saula na
króla.
Uczeń:
−opowiada o sukcesach i błędach króla
Saula;
- wie, że fascynacja magią, wróżbami,
okultyzmem i horoskopami jest
niebezpieczna.

X. Wzrastanie
w odpowiedzialności –
okres królów
Uczeń:
1. omawia ważne
wydarzenia z życia królów
izraelskich: Saula, Dawida
i Salomona.

Uczeń:
- przedstawia wizytę proroka Samuela
w domu Dawida;
- opisuje spotkanie Dawida z królem
Saulem i Jonatanem;
- wyjaśnia, jak z szacunkiem odnosić
się do innych.

X. Wzrastanie
w odpowiedzialności –
okres królów
Uczeń:
1. omawia ważne
wydarzenia z życia królów
izraelskich: Saula, Dawida
i Salomona.
X. Wzrastanie
w odpowiedzialności –
okres królów
Uczeń:
1. omawia ważne
wydarzenia z życia królów
izraelskich: Saula, Dawida
i Salomona.

Uczeń:
- wymienia powody walki Dawida
z Goliatem;
- umie Psalm 23;
- wskazuje na elementy zaufania do
Boga;
- rozwiązuje rebus powtórzeniowy.

X. Wzrastanie
w odpowiedzialności –
okres królów
Uczeń:
1. omawia ważne
wydarzenia z życia królów
izraelskich: Saula, Dawida
i Salomona.
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Saul błogosławi
Dawida

- czy kocham moich wrogów?
- złość i nienawiść króla Saula wobec
Dawida;
- Dawid w pokorze i mądrości
powstrzymuje się od zamordowania
Saula;
- Saul błogosławi Dawida.

Uczeń:
- opowiada o ucieczce Dawida przed
królem Saulem;
- zna znaczenie piątego przykazania
i konfrontuje go z postępowanie Saula
i Dawida;
- wyjaśnia znaczenie zaufania do Boga,
na przykładzie postępowania Dawida.
Uczeń:
- zna wydarzenia związane z
powołaniem i życiem królów Saula
i Dawida w Izraelu,

X. Wzrastanie w
odpowiedzialności – okres
królów
Uczeń:
1. omawia ważne
wydarzenia z życia królów
izraelskich: Saula, Dawida
i Salomona.
X. Wzrastanie
w odpowiedzialności –
okres królów
Uczeń:
1. omawia ważne
wydarzenia z życia królów
izraelskich: Saula, Dawida
i Salomona.

Król Dawid - z
pastwiska na tron

- jak rządzili królowie w Izraelu?
- powtórzenie o królach w Izraelu;
- Dawid wzorem wierności Bogu.

Grzech i skrucha
Dawida

- czy umiem się spowiadać?
- nieposłuszeństwo Dawida;
- szczera skrucha i wyznanie grzechów
przez Dawida;
- Bóg przebacza Dawidowi;
- doświadczenie przebaczenia Bożego,
gdy wyznajemy swoje grzechy.

Uczeń:
- opowiada o przyczynach i skutkach
nieposłuszeństwa Dawida;
- wyjaśnia znaczenie spowiedzi w życiu
każdego człowieka.

Absalom –
nieposłuszny syn

- jak okazywać szacunek innym?
- nieposłuszeństwo Absaloma;
- złe postępowanie zostaje ukarane;
- przykazania Boże są drogowskazem.

Uczeń:
- przedstawia powody
nieposłuszeństwa Absaloma;
- omawia przykazania, które przestąpił
Absalom w konflikcie z ojcem;
- wie, że okazywanie szacunku
rodzicom jest ważne.

Mądrość króla
Salomona

- czy chcesz być mądrym?
- znaczenie modlitwy Salomona o

Uczeń:
- rozumie, kim jest człowiek mądry;

X. Wzrastanie
w odpowiedzialności –
okres królów
Uczeń:
1. omawia ważne
wydarzenia z życia królów
izraelskich: Saula, Dawida
i Salomona;
2. wyjaśnia znaczenie
pokuty.
X. Wzrastanie w
odpowiedzialności – okres
królów
Uczeń:
1. omawia ważne
wydarzenia z życia królów
izraelskich: Saula, Dawida
i Salomona;
2. wyjaśnia znaczenie
pokuty.
X. Wzrastanie
w odpowiedzialności –
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IV
Wzrastanie
w nadziei prorocy

mądrość;
- wielkość i potęga króla Salomona.

- opowiada historię ukazującą mądrość
króla Salomona.

Świątynia
Salomona

- czym jest kościół i Kościół?
- Salomona wykonawcą pomysłu Dawida
o budowie świątyni jerozolimskiej;
- opisu budowy świątyni Salomona;
- troska o mój kościół.

Uczeń:
- opowiada o budowie świątyni przez
króla Salomona;
- wymienia elementy świątyni;
- omawia możliwości włączenia się do
dbania o swój kościół.

Ludu Boży, oto Król
przychodzi do
ciebie

- dlaczego Boże Narodzenie to radosne
święta?
- prorocy i ich zapowiedzi Mesjasza;
- oczekiwanie na Króla w postaci dziecka
niesie radość, pokój i nadzieję dla
świata;
- muzyka bożonarodzeniowa.
- czy dzisiaj żyją prorocy?
- prorocy i ich misja;
- dalsze losy Izraela i podział Królestwa;
- sytuacja religijna panującą w Państwie
Północnym,

Uczeń:
- wymienia proroków, którzy
zapowiadali przyjście Mesjasza;
- uzupełnia teksty dotyczące
zapowiedzi przyjścia Mesjasza;
- umie wybrane kolędy.

- czy Bóg jest zawsze ze mną?
- proroka Eliasza i jego zadania;
- Bóg jest jedynym Bogiem kreującym
naszą rzeczywistość na wszystkich jej
płaszczyznach.

Uczeń:
- opowiada o spotkaniu Eliasza
z Achabem;
- wymienia miejsca pobytu Eliasza
w trakcie ucieczki przed Achabem;
- zna werset Iz 40,31.

Powołanie i misja
proroków

Samotny
i wędrujący Eliasz

Uczeń:
- wie kim jest prorok;
- wymienia wielkich i małych
proroków;
- wskazuje na mapie podział Izraela i
charakteryzuje oba państwa,

okres królów
Uczeń:
1. omawia ważne
wydarzenia z życia królów
izraelskich: Saula, Dawida
i Salomona.
X. Wzrastanie
w odpowiedzialności –
okres królów
Uczeń:
1. omawia ważne
wydarzenia z życia królów
izraelskich: Saula, Dawida
i Salomona;
3. wie, jak wygląda
świątynia Salomona.
X. Wzrastanie w
odpowiedzialności – okres
królów
Uczeń:
4. wymienia proroctwa
starotestamentowe
o Mesjaszu.
XI. Wzrastanie w nadziei –
prorocy
Uczeń:
1. wyjaśnia kim był prorok
i wymienia imiona wielkich
i małych proroków;
2. pokazuje na mapie podział
Izraela na Państwo Północne
i Południowe.
XI. Wzrastanie w nadziei –
prorocy
Uczeń:
3. omawia ważne
wydarzenia z życia
wybranych proroków:
Eliasza, Elizeusza, Jonasza
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i Daniela.
XI. Wzrastanie w nadziei –
prorocy
Uczeń:
3. omawia ważne
wydarzenia z życia
wybranych proroków:
Eliasza, Elizeusza, Jonasza
i Daniela.
XI. Wzrastanie w nadziei –
prorocy
Uczeń:
3. omawia ważne
wydarzenia z życia
wybranych proroków:
Eliasza, Elizeusza, Jonasza
i Daniela.

Bóg jest Panem –
tylko On jedynie

- czy jestem kameleonem?
- walka o prawdziwą wiarę na górze
Karmel;
- zagrożenia dla wiary – współcześni
Baale;
- wzmocnienie wiary przez modlitwę.

Uczeń:
- wyjaśnia przyczynę spotkania się na
górze Karmel;
- dostrzega konieczność opowiedzenia
się po stronie Boga;
- odkrywa wpływ współczesnych
bóstw na życie.

Bóg jest obecny
także w ciemności

- czy łatwo rezygnujesz ze swoich
planów?
- Bóg troszczy się o nas nawet podczas
depresji i załamania;
- w różny sposób możemy przeżywać
Bożą bliskość;
- wyobrażenie o Bogu często jest mylne;
- nie musimy wstydzić się swego lęku;
- Bóg uwalnia od rozczarowania.
- czy masz niespełnione życzenia?
- historia Nabota i panującej
niesprawiedliwości;
- Bóg staje po stronie sprawiedliwości;
- czy możemy przekroczyć swoje
kompetencje?
- warto stawać po stronie
pokrzywdzonych.
- czy wierzę w cuda w codziennym życiu?
- ostatnie spotkani- Eliasza z Elizeuszem;
- ognisty rydwan i wstąpienie Eliasza do
nieba;
- Elizeusz następca proroka Eliasza;
- cuda Elizeusza.

Uczeń:
- wyjaśnia dlaczego Eliasz jest
rozczarowany;
- opowiada o przeżyciach Eliasza na
pustyni i spotkaniu z Bogiem;
- odpowiada na pytania w podręczniku
dotyczące przeżyć Eliasza;
- dostrzega, że Bóg wzmacnia nas
w naszej niedoli.
Uczeń:
- przedstawia historię winnicy Nabota;
- opisuje podstępny plan Izebel;
- charakteryzuje postaci: Achaba
i Nabota;
- rozumie sytuację, w jakiej są
pokrzywdzeni i opuszczeni.
Uczeń:
- omawia rozstanie Eliasza z
Elizeuszem;
- przedstawia cuda dokonane przez
Elizeusza;
- uzupełnia w podręczniku w formie
powtórzenia ważne wydarzenia z
życia Eliasza.

XI. Wzrastanie w nadziei –
prorocy
Uczeń:
3. omawia ważne
wydarzenia z życia
wybranych proroków:
Eliasza, Elizeusza, Jonasza
i Daniela.
XI. Wzrastanie w nadziei –
prorocy
Uczeń:
3. omawia ważne
wydarzenia z życia
wybranych proroków:
Eliasza, Elizeusza, Jonasza
i Daniela.

−czy potrafię być bezinteresowny?
−proroka Elizeusza i jego pomoc

Uczeń:
- wyjaśnia jak Elizeusz pomagał
potrzebującym;
- wskazuje na bezinteresowne

XI. Wzrastanie w nadziei –
prorocy
Uczeń:
3. omawia ważne

Bóg cierpliwie się
przygląda

Eliasz wraca do
Boga

Elizeusz - wspiera
potrzebujących

potrzebującym,

−Naamana i jego choroba,
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−udzielenie pomocy poganom,
−bezinteresowność Elizeusza,
−nasza bezinteresowność

Ucieczka Jonasza

- czy potrafię być posłuszny?
- prorok Jonasz i zadania, które Bóg mu
zlecił;
- odpowiedzialność za drugiego
człowieka;
- miłosierny Bóg;
- pomiędzy strachem a poczuciem
bezpieczeństwa;
- wychowanie w szacunku do drugiego
człowieka niezależnie od jego koloru
skóry i wyznania.

Mądrość i
roztropność
Daniela

- czy lubisz być daleko od domu bez
telefonu i internetu?
- Daniel w niewoli babilońskiej;
- upadek państwa babilońskiego;
- wytłumaczenie snu o posągu;
- wyznanie króla: Twój Bóg rzeczywiście
jest Bogiem bogów.

Cud w ognistym
piecu

- jakie postępowanie sprawia ci
przykrość?
- rozkaz króla Nebukadnesara
o oddawaniu pokłonu posągowi;
- wytrwałość w wierze przyjaciół
Daniela;
- kara – wrzucie do pieca;
- ostrzeżenie przed współczesnymi
fałszywymi bożkami;
- miłość Boga nigdy nie ustaje.
- do czego prowadzi zazdrość?
- podstępne oskarżenia Daniela;
- wiara i posłuszeństwo Daniela;
- Bóg zawsze jest obecny w naszym życiu.

Daniel w lwiej
jamie

działania w codziennym życiu.

Uczeń:
- opowiada o życiu i wyborach
Jonasza;- - wyjaśnia na czym polega
miłosierdzie Boga na podstawie
historii o mieszkańcach Niniwy;
- porównuje wydarzenia z życie
Jonasza z wydarzeniami z życia
Jezusa;
- rozwiązuje krzyżówkę w
podręczniku;
- omawia sytuacje dotyczące
okazywania szacunku innym.
Uczeń:
- przedstawia życie Daniela
w Babilonii;
- porównuje sen króla Nebukadnesara
z wyjaśnieniem snu przez Daniela;
- przypomina znacznie pierwszego
przykazania.
Uczeń:
- opowiada o rozkazie króla
Nebukadnesara;
- charakteryzuje odwagę i zaufanie do
Boga przyjaciół Daniel;
- wskazuje jak Bóg pomaga w
przezwyciężaniu trudności.

Uczeń:
- podaje przyczyny oskarżenia Daniela;
- dostrzega wielka wiarę Daniela;
- zna rozkaz króla Dariusza po ocaleniu
Daniela;

wydarzenia z życia
wybranych proroków:
Eliasza, Elizeusza, Jonasza
i Daniela.
XI. Wzrastanie w nadziei –
prorocy
Uczeń:
3. omawia ważne
wydarzenia z życia
wybranych proroków:
Eliasza, Elizeusza, Jonasza
i Daniela.

XI. Wzrastanie w nadziei –
prorocy
Uczeń:
3. omawia ważne
wydarzenia z życia
wybranych proroków:
Eliasza, Elizeusza, Jonasza
i Daniela.
XI. Wzrastanie w nadziei –
prorocy
Uczeń:
3. omawia ważne
wydarzenia z życia
wybranych proroków:
Eliasza, Elizeusza, Jonasza
i Daniela;
4. wie, że Bóg nigdy nie
opuszcza wierzącego.
XI. Wzrastanie w nadziei –
prorocy
Uczeń:
3. omawia ważne
wydarzenia z życia
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- uzasadnia znaczenie wiary
w trudnych sytuacjach.

V
Wyjątkowość
Biblii

Natchnione orędzie

- jakie książki czytasz?
- zbiór pism powstałych w ciągu
tysiącleci;
- różnorodność ksiąg biblijnych;
- autorzy Biblii;
- tajemnica natchnienia Duchem
Świętym;
- zapoznanie się z ogólną treścią Starego
i Nowego Testamentu.

Uczeń:
−wyjaśnia pojęcie Biblia;
−umie powiedzieć jakie główne treści
zawiera Stary i Nowy Testament;
−wie, co to znaczy - natchnione Słowo
Boże.

Zrozumienie Biblii

- podział ksiąg biblijnych: testamenty,
księgi, rozdziały, wiersze;
- rodzaje ksiąg biblijnych: historyczne,
nauczające, prorockie;
- pochodzenie najważniejszych ksiąg
biblijnych.

Uczeń:
−umie wymienić księgi Starego
i Nowego Testamentu,
− odnajduje konkretne miejsca w Biblii,
− zna zasady ułatwiające regularne
czytanie Biblii.

Oryginały i
przekłady Biblii

- najstarsze odpisy ksiąg biblijnych;
- języki, w jakich były napisane Stary
i Nowy Testament;
- najstarsze i współczesne tłumaczenia
Biblii;
- Słowo Boże docierać do wszystkich
ludzi;
- zachęcenie do lektury Słowa Bożego;
- jak czytać Biblię?
- świadectwo Biblii na temat Słowa
Bożego;
- praktyczne ćwiczenia w zakresie
znajomości Biblii;
- znaczenia Słowo Boże dla naszego życia
i wiary;
- Słowo Boże pokarmem.

Uczeń:
- wymienia najważniejsze przekłady
Biblii;
- wie, w jaki sposób czytać Słowo Boże;
- zna skróty ksiąg biblijnych.

Biblia o Słowie
Bożym

Uczeń:
- opisuje jakie obietnice związane są
z czytanie Słowa Bożego;
- przedstawia do czego jest porównane
Słowo Boże;
- wyjaśnia jakie jest Słowo Boże
i w czym nam pomaga;
- zna pieśń: Słowo Twoje jest, ŚE nr 125

wybranych proroków:
Eliasza, Elizeusza, Jonasza
i Daniela;
4. wie, że Bóg nigdy nie
opuszcza wierzącego.
XII. Wyjątkowość Biblii
Uczeń:
1. podaje podstawowe
wiadomości o powstawaniu
ksiąg biblijnych;
2. umie znaleźć poszczególne
księgi i wskazane wersety
w Biblii.
XII. Wyjątkowość Biblii
Uczeń:
2. umie znaleźć
poszczególne księgi
i wskazane wersety w Biblii;
3.wyjaśnia, jak należy czytać
Biblię.
XII. Wyjątkowość Biblii
Uczeń:
3. wyjaśnia, jak należy czytać
Biblię.

XII. Wyjątkowość Biblii
Uczeń:
4. wymienia, czego Biblia
uczy o Słowie Bożym.

60

VI
Przez Jezusa Bóg
bliższy
człowiekowi

Biblia o Bogu

- świadectwo Biblii na temat Boga;
- Słowo Boże światłem i drogowskazem.

Uczeń:
- wymienia i omawia atrybuty Boga;
−potrafi odszukać konkretne miejsca
biblijne.

Tęsknota za
wybawieniem

- czy wiesz co to jest Masada?
- sytuacja Izraela przed narodzeniem
Jezusa, długotrwała zależność od
innych mocarstw;
- powstanie Machabeuszy;
- panowanie Heroda Wielkiego;
- oczekiwanie ludu izraelskiego na
Mesjasza;
- przypomnienie czynów Jezusa
(uzdrowienia, wskrzeszenia, cuda).
- kim chciałbyś być faryzeuszem czy
celnikiem?
- postawa Jezusa wobec faryzeuszy
i uczonych w piśmie;
- historia o uzdrowieniu
sparaliżowanego;
- wypowiedzi Jezusa w kwestiach
problematycznych dla Izraela.
- w jakich sytuacjach jesteś dobry?
- o znaczy być dobrym?
- dobroć Boga ukazana przez Jezusa;
- uzdrowienie człowieka z uschłą ręką;
- uciszenie burzy;
- Jezus błogosławi dzieci;
- spotkanie z Zacheuszem;
- nakarmienie pięciu tysięcy;
- dostrzeżenie Bożej dobroci w naszym
życiu.
- co znaczy być pobłażliwym?
- czy Bóg jest pobłażliwy czy miłosierny?
- znaczenie miłosierdzia Boga;
- spotkanie Jezusa z cudzołożnicą;

Uczeń:
- przedstawia sytuację Izraela przed
narodzeniem Jezusa;
- wymienia opisane w ewangeliach
cuda Jezusa.

Jezus odpowiada na
trudne pytania

Jezus objawia
dobroć Boga

Jezus objawia
miłosierdzie Boga

XII. Wyjątkowość Biblii
Uczeń:
2. umie znaleźć
poszczególne księgi
i wskazane wersety w Biblii;
4. umie wymienić atrybuty
Boga Ojca.
XIII. Bóg przez Jezusa
bliższy człowiekowi
Uczeń:
1. zna treść wybranych
historii biblijnych, w których
Jezus uczy o miłości, dobroci
i miłosierdziu.

Uczeń:
- charakteryzuje ugrupowania religijne
w Izraelu za czasów Jezusa;
- przypomina historię o uzdrowieniu
sparaliżowanego.

XIII. Bóg przez Jezusa
bliższy człowiekowi
Uczeń:
1. zna treść wybranych
historii biblijnych, w których
Jezus uczy o miłości, dobroci
i miłosierdziu.

Uczeń:
- wymienia historie biblijne, w których
Jezus pokazywał dobroć Boga;
- umie pieśń: By być jak Jezus, ŚE nr
718.

XIII. Bóg przez Jezusa
bliższy człowiekowi
Uczeń:
1. zna treść wybranych
historii biblijnych, w których
Jezus uczy o miłości, dobroci
i miłosierdziu.

Uczeń:
- uzasadnia dlaczego mówimy, że Bóg
jest miłosierny;
- wymienia przykłady miłosierdzia

XIII. Bóg przez Jezusa
bliższy człowiekowi
Uczeń:
1. zna treść wybranych
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- podobieństwo o synu marnotrawnym;
- miłosierdzie w życiu codziennym.

VII
Podobieństwa
o Królestwie
Bożym

Bożego.

Jezus objawia
kochającego Boga

- czy chciałbyś żyć w świecie bez miłości?
- świat bez miłości;
- znaczenie miłości w codziennym życiu;
- Jezus okazuje miłość ludziom;
- Jezus uczy, czym jest miłość.

Uczeń:
- uzupełnia w podręczniku wybrane
wersety biblijne dotyczące miłości;
- wie, jak Jezus okazuje miłość;
- umie pieśń: Miłość czynem jest, ŚE nr
829.

Chrystus ma wiele
twarzy

- co możesz powiedzieć o Jezusie
używając trzech słów?
- obrazy przedstawiające postać Jezusa
Chrystusa;
- Jezus niezwykłą postacią;
- wyobrażenia i myśli związane z
Jezusem Chrystusem.
- czy dobrze jest być królem?
- ziemskie królestwa;
- „Przyjdź Królestwo Twoje”o co prosimy?
- panowanie Boga w historii ludu
wybranego;
- Królestwo Boże w historii ludu Nowego
Przymierza;
- pełnia Królestwa Bożego.
- czy lubisz opowiadać różne historie?
- znaczenie przypowieści (podobieństw);
- praca rolnika w Palestynie;
- podobieństwo o siewcy i jego
znaczenie;
- owoce działania Słowa Bożego
w naszych sercach.
- czy wiesz jak kiełkują nasiona?
- z nasion wyrasta drzewo;
- podobieństwa o ziarnie gorczycznym
i kwasie;
- przysłowiowa „małość” ziarnka
gorczycy;

Uczeń:
- wie kim jest Jezus Chrystus;
- uzupełnia w podręczniku zdania o
życiu i osobie Jezusa.

Przyjdź Królestwo
Twoje

Nauczanie Jezusa o
Królestwie Bożym

Wzrost Królestwa
Bożego

Uczeń:
- omawia, czym jest Królestwo Boże;
- wymienia różnice między królestwem
ziemskim a Królestwem Bożym.

historii biblijnych, w których
Jezus uczy o miłości, dobroci
i miłosierdziu.
XIII. Bóg przez Jezusa
bliższy człowiekowi
Uczeń:
1. zna treść wybranych
historii biblijnych, w których
Jezus uczy o miłości, dobroci
i miłosierdziu.
XIII. Bóg przez Jezusa
bliższy człowiekowi
Uczeń:
1. zna treść wybranych
historii biblijnych, w których
Jezus uczy o miłości, dobroci
i miłosierdziu.
XIV. Podobieństwa
o Królestwie Bożym
Uczeń:
1. podaje definicję
Królestwa Bożego.

Uczeń:
- wie, czym są przypowieści w Nowym
Testamencie;
- omawia treść i znaczenie
podobieństwa o siewcy,;
- wymienia owoce Ducha Świętego.

XIV. Podobieństwa
o Królestwie Bożym
Uczeń:
2. wymienia wybrane
podobieństwa Królestwie
Bożym.

Uczeń:
- omawia treść i znaczenie
podobieństw: o ziarnie gorczycy
i zaczynie (kwasie);
- odnajduje wyrażenia, które określają
biblijny zaczyn Królestwa Bożego.

XIV. Podobieństwa
o Królestwie Bożym
Uczeń:
2. wymienia wybrane
podobieństwa Królestwie
Bożym.
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Najwyższa wartość
Królestwa Bożego

Królestwo Boże
i istnienie zła

- rozwój Królestwa Bożego w świecie
i w naszych sercach;
- skuteczna moc zaczynu;
- wewnętrzna moc Królestwa Bożego do
przekształcania ludzi.
- czy chcesz być poszukiwaczem
skarbów?
- zwyczaj zakopywania skarbów
materialnych i „duchowych”?
- podobieństwa o ukrytym skarbie
i perle;
- wartość Chrystusa i Jego Królestwa dla
człowieka,
- królestwo Boże wspaniałym darem
Boga;
- ważna decyzja wobec największej
wartości.
- czy wytykam błędy innym?
- podobieństwa o pszenicy i kąkolu
oraz o sieci;
- zwierzęta wodne „czyste i nieczyste”
dla Izraelitów;
- nasze zadanie: tępienie zła, a nie
potępianie człowieka;
- sąd ostateczny definitywnym
rozdziałem dobrych i złych;
- podsumowanie nauczania przez
podobieństwa.

Uczeń:
- omawia treść i znaczenie
podobieństw o skarbie i perle;
-uzupełnia w podręczniku werset
Łk 14,33.

XIV. Podobieństwa
o Królestwie Bożym
Uczeń:
2. wymienia wybrane
podobieństwa Królestwie
Bożym.

Uczeń:
- omawia treść i znaczenie
podobieństw o kąkolu i o sieci;
- wie, że zło zwycięża się dobrem.

XIV. Podobieństwa
o Królestwie Bożym
Uczeń:
2. wymienia wybrane
podobieństwa o Królestwie
Bożym.
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Klasa 6 – Boży Kościół – nr programu RE-SP- 1/2017/6

Zagadnienia
programowe
I
Lud Boży Starego
Testamentu

Wymagania
w podstawie
programowej religii
ewangelickiej

Tematy

Treści nauczania

Osiągnięcia ucznia
– cele szczegółowe

Nowy etap wspólnej
wędrówki

- czy lubisz podróżować?
- „nowy etap wędrówki” – o czym
będziemy się uczyć, czego możemy się
spodziewać?
- myśli i pieśni określające wędrówkę z
Bogiem;
- zaufanie Bogu „na każdej drodze”.

XI. Wzrastanie w
nadziei – prorocy
4. wie, że Bóg nigdy nie
opuszcza wierzącego.

Amos – prorok
skargi

- dlaczego jesteśmy niezadowoleni jak
traktuje się nas gorzej niż innych?
- życie proroka Amosa;
- sytuacja w Izraelu w trakcie powołania
Amosa;
- kluczowe treści Księgi Amosa;
- walka proroka o sprawiedliwość
społeczną.
- czy każdy postępuje zawsze tak jak
trzeba?
- tematyka omawianej księgi;
- sytuacja rodzinna Ozeasza i jej
przyrównanie do relacji Boga z
niewiernym ludem;
- kluczowe treści księgi Ozeasza;

Uczeń:
- zastanawia się nad drogą, którą ma
przebyć w kolejnym roku szkolnym,
- wie, że każda droga powinna być drogą z
Bogiem,
- pisze list do Boga o swoich planach na
nowy rok szkolny,
- umie pieśń: W drogę z nami wyrusz
Panie, ŚE nr 880,1 lub Toruj Jezu sam, ŚE
nr 758,1
Uczeń:
−przedstawienie życie proroka Amosa,
−dostrzega potrzebę walki o
sprawiedliwość społeczną,
- wskazuje na potrzebę zaufania Bogu.

Uczeń:
- opowiada o życiu Ozeasza;
- przedstawia, jakiego Boga Ozeasz
przypomina ludowi;
- znajduje w Biblii słowa Ozeasza
skierowane do niewiernego ludu.

XV. Lud Boży Starego
Testamentu
Uczeń:
1.omawia zadania
wybranych wielkich i
małych proroków.

Ozeasz – prorok
walczący z
niewiernością

XV. Lud Boży Starego
Testamentu
Uczeń:
1. omawia zadania
wybranych wielkich
i małych proroków.
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Izajasz – prorok
pokoju

Hiskiasz reformator

Potrzeba
nawrócenia

- niewierność człowieka i wychodzący
mu naprzeciw miłujący Bóg.
- czy sparzyłeś się już kiedyś?
- sytuacja, w jakiej działał prorok
Izajasz;
- powołanie Izajasza;
- księga Izajasza jako Piąta Ewangelia.
- czy bez żadnych obaw rozmawiałbyś
się z królem?
- sytuacja, w jakiej działał król Hiskiasz;
- konieczność przeprowadzenia reformy
w kraju;
- potrzeba dochowania Bogu wierności.
- czy młody człowiek może wierzyć?
- powołanie proroka Jeremiasza;
- nauczanie Jeremiasza;
- ważność nawrócenia się i
posłuszeństwo wobec Boga.

Natrętne
zwiastowanie

- czy Bóg kiedyś odpoczywa i nie
troszczy się o nas?
- ważność zwiastowania Słowa Bożego;
- zobowiązanie do głoszenia Słowa;
- wierność Bogu i jego nauce.

Upadek Babilonii

- komu warto ufać?
- przypomnienie wiadomości
dotyczących proroka Daniel;
- współczesne bożki;
- Bóg otacza opieką;
- zaufanie Bogu daje siły.

Powrót wygnańców
z niewoli
babilońskiej

- jak wygląda kościół?
- oś czasu – powrót z niewoli
babilońskiej imperium perskie;
- zadania kapłana Ezdrasza;

Uczeń:
- opowiada o powołaniu Izajasza;
- uzupełnia w podręczniku zapowiedzi
Izajasza o Mesjaszu;
- wskazuje na wypełnienie proroctw
Izajasza w Jezusie Chrystusie.
Uczeń:
- opowiada o spotkaniu Izajasza z królem
Hiskiaszem na podstawie wskazanych
wersetów biblijnych;
- wyjaśnia, jak można naśladować postacie
biblijne w wyznawaniu wiary.
Uczeń:
- przedstawia postać proroka Jeremiasza;
- porównuje pracę garncarza do służby
Jeremiasza;
- dostrzega potrzebę posłuszeństwa Bogu;
- umie pieśń: W drogę z nami wyrusz Panie,
ŚE nr 880.
Uczeń:
- opowiada historię o spisaniu słów
Bożych przez Barucha;
- opisuje widzenie Jeremiasza o koszach
z figami;
- pamięta, że Bóg nigdy nie opuszcza
wierzącego.
Uczeń:
- przypomina postać Daniela, który jest
w niewoli babilońskiej;
- opowiada o tłumaczeniu przez Daniela
snu króla Baltazara;
- wymienia, na czym polega zaufanie do
Boga.
Uczeń:
- zna historię powrotu narodu izraelskiego
do ojczyzny i odbudowy świątyni;
- docenia wytrwałość w dążeniu do celu;

XV. Lud Boży Starego
Testamentu
Uczeń:
1.omawia zadania
wybranych wielkich
i małych proroków.
XV. Lud Boży Starego
Testamentu
Uczeń:
1.omawia zadania
wybranych wielkich
i małych proroków.
XV. Lud Boży Starego
Testamentu
Uczeń:
1.omawia zadania
wybranych wielkich
i małych proroków.
XV. Lud Boży Starego
Testamentu
Uczeń:
1.omawia zadania
wybranych wielkich
i małych proroków.
XV. Lud Boży Starego
Testamentu
Uczeń:
omawia zadania
wybranych wielkich
i małych proroków.
XV. Lud Boży Starego
Testamentu
Uczeń:
1. omawia zadania
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Nehemiasz –
człowiek czynu
i modlitwy

Odwaga Estery.
Ocalenie narodu
żydowskiego.

Hiob

Księga hymnów Psalmy

- odbudowa świątyni;
- rola proroków: Zachariasza i Aggeusza;
- pamiątka poświęcenia kościoła.
- po co robimy plany na przyszłość?
- czy modlisz się, gdy masz dużo nauki?
- Nehemiasz, podczaszy na dworze w
Suzie, został namiestnikiem Judei;
- odbudowa murów w 52 dni;
- modlitwa towarzysząca działaniu;
- Święto Namiotów;
- odnowienie przymierza;
- poświęcenie murów Jerozolimy.
- czy łatwo stanąć w obronie innej
osoby?
- Estera zostaje królową;
- opieka Mordochaja;
- oskarżenie Żydów przez Hamana;
- odważne wystąpienie Estery w obronie
swego ludu;
- ocalenie narodu izraelskiego,;
- Święto Purim;
- Holocaust.
- dlaczego ludzie cierpią?
- cierpienia we współczesnym świecie;
- dzieje Hioba i jego rodziny;
- w cierpieniu możemy zyskać nowe
spojrzenie na nasze życie;
- zaufanie pokładane w Bogu jest
niezbędnym elementem cierpienia.
- czy śpiewamy psalmy?
- piękno pieśni - Psałterza;
- różnorodność i bogactwo poruszane w
psalmach;
- odkrycie w psalmach „mowy”,
pozwalającej wyrażać swoje osobiste
odczucia;
- lektura psalmów, na przykładzie
własnych doświadczeń.

- opisuje, czym jest dla niego kościół;
- umie pieśń: Brońże Panie, ŚE nr 290

wybranych wielkich
i małych proroków.

Uczeń:
- opowiada o proroku Nehemiaszu
zwracając uwagę na jego modlitwę
w każdej sytuacji;
- układa tekst (wiersz, fraszkę, przysłowie,
sentencję) do słów: Módl się i pracuj!

XV. Lud Boży Starego
Testamentu
Uczeń:
1. omawia zadania
wybranych wielkich
i małych proroków.

Uczeń:
- opowiada historię dzielnej królowej
Estery;
- wie, dlaczego Estera podjęła ryzykowną
decyzję;
- dostrzega konieczność stawania
w obronie innych;
- wyjaśnia, czym był Holocaust.

XV. Lud Boży Starego
Testamentu
Uczeń:
2. dostrzega potrzebę
poświęcenia się dla
innych na przykładzie
Estery.

Uczeń:
- ocenia postawę Hioba w kontekście jego
wiary i zaufania Bogu;
- charakteryzuje rolę pokory i pychy
w odniesieniu do relacji Bóg – człowiek.

XV. Lud Boży Starego
Testamentu
Uczeń:
3. wie, że w cierpieniu
ważne jest zaufanie Bogu
na przykładzie Hioba.

Uczeń:
- wymienia, jak dzielimy pod względem
treści psalmy;
- opisuje w podręczniku treść wybranych
psalmów;
- zna fragment jednego z podanych w
podręczniku psalmów;
- umie pieśń: Pan jest pasterzem moim, ŚE
nr 814.

XV. Lud Boży Starego
Testamentu
Uczeń:
4. wymienia księgi
mądrościowe Starego
Testamentu.
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Księgi mądrości

Okruchy mądrości

II
Wyznanie Kościoła

Wyznajemy swą
wiarę

Powołany do życia

Świadectwo Jana
Chrzciciela o Jezusie

Zbawienie w Jezusie
Chrystusie

- kto jest uważany za mądrego?
- treść i umiejscowienie w Biblii ksiąg
mądrościowych;
- mądrość króla Salomona;
- znaczenie tych ksiąg dla
współczesnego człowieka.
- czy warto słuchać dobrych rad?
- różnorodność tematyczna tekstów
mądrości;
- w Biblii znajdujemy odpowiedzi na
nasze pytania i wskazówki do
rozwiązywania problemów;
- wsłuchiwanie się w mądrość Boga.
- znaczenie wyznania wiary;
- trzy starokościelne wyznania wiary;
- podział i treść trzech artykułów
wyznania wiary.
- biblijne świadectwa o stworzeniu;
- analiza objaśnienia do I artykułu
wyznania wiary;
- naukowe koncepcje i poglądy
dotyczące powstania świata;
- odpowiedzialność za stworzenie
i wdzięczność za dar życia.
- rozmowa Jana Chrzciciela z kapłanami;
- wyznanie: Jezus jest Synem Bożym;
- Baranek Boży, który gładzi grzech
świata;
- Jan Chrzciciel w więzieniu;
- wątpliwości Jana Chrzciciela
i odpowiedź Jezusa śmierć Jana.
- wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa;
- boskość i człowieczeństwo Jezusa
Chrystusa;
- treść drugiego artykułu wyznania
wiary;
- święta roku kościelnego związane
z życiem Jezusa;

Uczeń:
- przypomina prośbę króla Salomona;
- wymienia biblijne księgi mądrościowe;
- uzupełnia i analizuje tekst w
podręczniku: Wszystko ma swój czas.
Uczeń:
- ocenia wartość wybranych tekstów
biblijnych w swoim życiu;
- uzupełnia biblijne wskazówki dotyczące
mądrości.

XV. Lud Boży Starego
Testamentu
Uczeń:
4. wymienia księgi
mądrościowe Starego
Testamentu.
XV. Lud Boży Starego
Testamentu
Uczeń:
4. wymienia księgi
mądrościowe Starego
Testamentu.

Uczeń:
- wymienia trzy starokościelne wyznania
wiary;
- objaśnia znaczenie poszczególnych
artykułów wiary.
Uczeń:
- omawia biblijna relację stworzenia
świata;
- rozumie swoją odpowiedzialność za
stworzony świat;
- umie podziękować Bogu za świat.

XVI. Wyznanie Kościoła
Uczeń:
1. zna podział wyznania
wiary na trzy artykuły.

Uczeń:
- opowiada o życiu Jana Chrzciciela;
- docenia skromność w codziennym życiu.

XVI. Wyznanie Kościoła
Uczeń:
3. wie, kim jest Jezus
Chrystus na podstawie
drugiego artykułu wiary.

Uczeń:
- wypisuje w podręczniku wydarzenia
wskazujące na boskość
i człowieczeństwo Jezusa Chrystusa;
- zna drugi artykuł wyznania wiary;
- odpowiada na pytania w podręczniku
związane

XVI. Wyznanie Kościoła
Uczeń:
3. wie, kim jest Jezus
Chrystus na podstawie
drugiego artykułu wiary.

XVI. Wyznanie Kościoła
Uczeń:
2. wie co oznacza, że Bóg
jest stworzycielem.
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- osobiste wyznanie wiary.
Jezus jako nauczyciel

- przypomnienie wiadomości
o Królestwie Bożym;
- znaczenie Królestwa Bożego;
- podobieństwa o dwóch budowniczych
i o prawdziwym skarbie;
- ważność wiary w naszym życiu.

Jezus uczy o drodze

- o wąskiej bramie prowadzącej do życia
wiecznego;
- podobieństwo o wdowie
i niesprawiedliwym sędzi oraz
przyjacielu o północy;
- ważność wytrwałości w wierze.

Nagroda za wierność

- powtórzenie historii
nowotestamentowych o cudach Jezusa;
- znaczenie wiary przy uzdrowieniach;
- wytrwała i ufna wiara w życiu
człowieka.

Jezus obdarza nas
miłością

- podobieństwo o robotnikach
w winnicy;
- sprawiedliwość i miłość Boża;
- zastosowanie podobieństwa we
współczesnym świecie.
- podobieństwo o wielkiej wieczerzy;
- zrozumienie, na czym polega
zaproszenie Boga;
- jak w naszym życiu odpowiadamy na
zaproszenie Boga.

Jezus zaprasza nas
do siebie

ze swoim życiem;
- umie pieśń: Królu mój, ŚE nr 802.
Uczeń:
- powtarza podobieństwa, o których uczył
się w klasie 5;
- opowiada podobieństwo o dwóch
budowniczych;
- rozumie, że trzeba słuchać Słowa Bożego
i wypełniać je.
Uczeń:
−opowiada podobieństwa: o wąskiej
bramie prowadzącej do życia wiecznego,
o wdowie i niesprawiedliwym sędzi oraz
przyjacielu o północy;
−wyjaśnia słowa Jezusa: Starajcie się
wejść… (Łk 13, 24).
Uczeń:
- wyjaśnia, na podstawie podanych w
podręczniku przykładów, jaki był skutek
wiary;
- przedstawia z wykorzystaniem dramy
podobieństwa o talentach i 10 pannach;
- opisuje jaka powinna być wiara;
- zna pieśń: Toruj Jezu sam, ŚE nr 758.
Uczeń:
- opowiada podobieństwo o robotnikach
winnicy;
- opisuje współczesne wydarzenia
nawiązujące do tego podobieństwa.
Uczeń:
- opowiada podobieństwo o wielkiej
wieczerzy i uzupełnia w podręczniku
jego treść;
- przypomina podobieństwa wg podanych
w podręczniku wersetów biblijnych;
- wymienia współczesne powody
odrzucenia zaproszenia Bożego.

XVI. Wyznanie Kościoła
Uczeń:
3. wie, kim jest Jezus
Chrystus na podstawie
drugiego artykułu wiary;
4. opowiada o Królestwie
Bożym na podstawie
poznanych przypowieści.
XVI. Wyznanie Kościoła
Uczeń:
4. opowiada o Królestwie
Bożym na podstawie
poznanych przypowieści.
XVI. Wyznanie Kościoła
Uczeń:
4. opowiada o Królestwie
Bożym na podstawie
poznanych przypowieści.

XVI. Wyznanie Kościoła
Uczeń:
4. opowiada o Królestwie
Bożym na podstawie
poznanych przypowieści.
XVI. Wyznanie Kościoła
Uczeń:
4. opowiada o Królestwie
Bożym na podstawie
poznanych przypowieści.
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Jezus uczy
odpowiedzialności

- podobieństwo o bogaczu i Łazarzu;
- sprawiedliwość Boża;
- podobieństwo o złym słudze;
- Boże przebaczenie w naszym życiu.

Ujrzeli w Nim
Chrystusa

- biblijne świadectwa o przemienieniu
Jezusa;
- teksty biblijne ST świadczące o Jezusie
jako zapowiedzianym prze proroków
Mesjaszu;
- trzeci artykułu wyznania wiary
i działanie Ducha Świętego, który
objawia nam Chrystusa.
- trzeci artykułu wyznania wiary;
- biblijne świadectwa dotyczące trzeciej
osoby Trójcy Świętej – Ducha
Świętego;
- różnorodność działania Ducha
Świętego,
- Kościół - dzieło Ducha Świętego;
- biblijne obrazy Kościoła;
- każdy wierzący jest częścią Kościoła;
- zadania i znaczenie Kościoła w świecie;
- wybrane działania Kościoła (np.
Kościoła E-A w RP).
- powtórzenie i utrwalenie treści
Apostolskiego Wyznania Wiary.

Nauczyciel
Chrześcijaństwa

Budowniczy
Kościoła

Apostolskie
Wyznanie Wiary powtórzenie

Uczeń:
- przedstawia np. w formie pantomimy
podobieństwo o bogaczu i Łazarzu;
- uzupełnia, wg podanego wzoru w
podręczniku, podobieństwo o złym
słudze;
- wyjaśnia słowa: Odpuść nam nasze winy
jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom.
Uczeń:
- omawia wydarzenia związane
z zesłaniem Ducha Świętego;
- opisuje, wg podanych w podręczniku
tekstów biblijnych, jak Bóg objawia
swoja chwalę i objawia się człowiekowi.

XVI. Wyznanie Kościoła
Uczeń:
4. opowiada o Królestwie
Bożym na podstawie
poznanych przypowieści.

Uczeń:
- omawia trzeci artykuł wiary;
- opisuje, wg podanych w podręczniku
tekstów biblijnych, znaczenie Ducha
Świętego w naszym życiu.

XVI. Wyznanie Kościoła
Uczeń:
5. wie, kim jest Duch
Święty na podstawie
trzeciego artykułu wiary.

Uczeń:
- wymienia zadania Kościoła;
- omawia w jaki sposób Duch Święty
działa w naszym życiu.

XVI. Wyznanie Kościoła
Uczeń:
5. wie, kim jest Duch
Święty na podstawie
trzeciego artykułu wiary.

Uczeń:
- przypomina treść Apostolskiego
Wyznania Wiary;
- podaje znaczenie wyznania wiary dla
chrześcijanina.

XVI. Wyznanie Kościoła
Uczeń:
2. wie co oznacza, że Bóg
jest stworzycielem;
3. wie, kim jest Jezus
Chrystus na podstawie
drugiego artykułu wiary;
5. wie, kim jest Duch
Święty na podstawie
trzeciego artykułu wiary.

XVI. Wyznanie Kościoła
Uczeń:
5. wie, kim jest Duch
Święty na podstawie
trzeciego artykułu wiary.
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III
Pierwsze lata
Kościoła
chrześcijańskiego

Powstanie
pierwszego zboru
chrześcijańskiego

- historia powstania pierwszego
Kościoła;
- cechy charakterystyczne dla
pierwszego Kościoła chrześcijańskiego;
-jesteśmy „świątynią Ducha Świętego”.

Uczeń:
− wyjaśnia, kiedy powstał pierwszy
Kościół chrześcijański;
−opisuje charakterystyczne cechy
pierwszego zboru chrześcijańskiego.

Kłamstwo Ananiasza
i Safiry

- czy chciałbyś być sędzią?
- konsekwencje płynące z kłamania;
- Boga nie można oszukać;
- życie pierwszych chrześcijan.

Uczeń:
- wyjaśnia, jakie były konsekwencje
kłamstwa Ananiasza i Safiry;
- wie, że Boga nie można okłamać.

Powołanie diakonów

- jak pomagam potrzebującym?
- sytuacja chrześcijan w Jerozolimie;
- powołanie i zadania diakonów;
- życie i śmierć Szczepana;
- mowa i modlitwa męczennika;
- zadania i służba diakonów.

Słuchajcie bardziej
Boga niż ludzi

- kogo powinienem zawsze słuchać?
- życie pierwszego Kościoła i początki
prześladowań chrześcijan;
- Piotr i Jan przed Sanhedrynem;
- potrzeba posłuszeństwa Bogu.

Uczeń:
- opowiada o powołaniu diakonów i ich
zadaniach;
- odpowiada na pytania w podręczniku
dotyczące diakona Szczepana;
- przedstawia służbę diakonów w Kościele
ewangelickim w Polsce.
Uczeń:
- opisuje wydarzenia w Jerozolimie
związane z działalnością apostołów;
- uzasadnia, dlaczego trudności w życiu
nie powinny zniechęcać do służby.

Diakon Filip w
Samarii

- prześladowanie i rozproszenie
chrześcijan;
- Filip w Samarii;
- spotkanie Filipa z Szymonem
czarnoksiężnikiem;
- wiara pomaga przezwyciężać
problemy.
-spotkanie Filipa z dworzaninem
królowej etiopskiej;
- sakrament Chrztu Świętego;
- współcześni misjonarze;
- życiorys i misja A. Schweitzera.

Niezwykłe spotkanie
– Chrzest Święty

Uczeń:
- przedstawia działalność Filipa w Samarii;
- dostrzega Bożą pomoc w trudnych
sytuacjach.

Uczeń:
- opowiada o spotkaniu Filipa
z dworzaninem królowej etiopskiej;
- przypomina znaczenie sakramentu
Chrztu Świętego;
- poznaje życie misjonarzy.

XVII. Pierwsze lata
Kościoła
chrześcijańskiego
Uczeń:
1. omawia cechy życia
pierwszego Kościoła.
XVII. Pierwsze lata
Kościoła
chrześcijańskiego
Uczeń:
1. omawia cechy życia
pierwszego Kościoła.
XVII. Pierwsze lata
Kościoła
chrześcijańskiego
Uczeń:
2. opowiada historię
powołania diakonów i
ich zadania.
XVII. Pierwsze lata
Kościoła
chrześcijańskiego
Uczeń:
3. przedstawia
działalność apostołów:
Piotra i Pawła.
XVII. Pierwsze lata
Kościoła
chrześcijańskiego
Uczeń:
2. opowiada historię
powołania diakonów
i ich zadania.
XVII. Pierwsze lata
Kościoła
chrześcijańskiego
Uczeń:
2. opowiada historię
powołania diakonów
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i ich zadania.
Uzdrowieni mocą
Jezusa

- czy potrzebujemy znaków, aby
wierzyć?
- uzdrowienie Eneasza;
- wskrzeszenie Tabity;
- Jezus działa przez swoich uczniów.

Uczeń:
- opisuje, jak Piotr pomógł Eneaszowi i
Tabicie;
- dostrzega pomoc Boga w życiu
wierzących.

Spotkanie Piotra
z Korneliuszem

- kto może zostać chrześcijaninem?
- modlitwa Korneliusza;
- widzenie Piotra;
- rozmowa Piotra z Korneliuszem;
- kazanie Piotra;
- chrzest Korneliusza;
- każdy może być chrześcijaninem.

Bóg troszczy się
o Piotra

- czy jestem wszechmogący?
- pobyt Piotra w więzieniu;
- Bóg może uwolnić niezależnie od
sytuacji;
- wszechmoc Boga.

Epifania pod
Damaszkiem

- co to jest epifania?
- Saul z Tarsu, prześladowca chrześcijan;
- Jezus daje się poznać Saulowi;
- Boże przebaczenie;
- ważność posłuszeństwo wobec Boga.

Uczeń:
- przedstawia postać setnika Korneliusza;
- odpowiada na pytania dotyczące
spotkania Korneliusza z Piotrem;
- układa opowiadanie o Korneliuszu wg
podanych fragmentów w podręczniku;
- umie pieśń: Jezus jako Król panuje, ŚE nr
207,1.
Uczeń:
- opowiada o uwielbieniu Piotra
z więzienia,
- opisuje spotkanie Piotra z chrześcijanami
w Jerozolimie,
- dostrzega wszechmoc Boga w życiu,
- powtarza pieśń: Za rękę weź mnie Panie,
ŚE nr 713.
Uczeń:
- opisuje spotkanie Saula z Jezusem
na drodze do Damaszku;
- sporządza krótki życiorys Saula – Pawła;
- wie, że głoszenie Słowa Bożego jest
zadaniem dla każdego.

Apostoł Paweł
w Azji Mniejszej

- przebieg pierwszej podróży misyjnej
ap. Pawła;
- wydarzenia w Listrze;
- cel podróży - głoszenie Dobrej Nowiny.

Uczeń:
- opowiada o pierwszej podróży apostoła
Pawła;
- zaznacza na mapie trasę pierwszej
podróży misyjnej;
- zaznacza na diagramie w podręczniku
miejsca, które Paweł odwiedził;
- przedstawia cele podróży.

XVII. Pierwsze lata
Kościoła
chrześcijańskiego
Uczeń:
3. przedstawia
działalność apostołów:
Piotra i Pawła.
XVII. Pierwsze lata
Kościoła
chrześcijańskiego
Uczeń:
3. przedstawia
działalność apostołów:
Piotra i Pawła.
XVII. Pierwsze lata
Kościoła
chrześcijańskiego
Uczeń:
3. przedstawia
działalność apostołów:
Piotra i Pawła.
XVII. Pierwsze lata
Kościoła
chrześcijańskiego
Uczeń:
3. przedstawia
działalność apostołów:
Piotra i Pawła.
XVII. Pierwsze lata
Kościoła
chrześcijańskiego
Uczeń:
3. przedstawia
działalność apostołów:
Piotra i Pawła.
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Apostoł Paweł
w Europie

- czy byłeś na Areopagu?
- cel podróży ap. Pawła;
- ważność zwiastowania Słowa Bożego;
- zobowiązanie do głoszenia Słowa
Bożego;
- zadania współczesnych misjonarzy.

Lepiej jest dawać niż
brać

- wolisz dawać czy brać?
- wydarzenia w Efezie, Troadzie
i Milecie;
- lepiej dawać niż brać – ostatnie
wskazówki Pawła dla chrześcijan;
- znaczenie działalności ap. Pawła;
- rozmowa o potrzebie czytania Słowa
Bożego.
- dalsze losy Pawła po aresztowaniu w
Jerozolimie;
- pełna przygód podróż do Rzymu;
- losy pierwszych chrześcijan w
Koryncie, Tessalonikach, Efezie
i Rzymie.

Apostoł Paweł
dociera do Rzym

IV
Chrześcijaństwo
w Cesarstwie
Rzymskim

Chrześcijaństwo
religią panującą

- kult cesarza a chrześcijanie;
- wytrwała wiara pierwszych
chrześcijan;
- prześladowania chrześcijan;
- wyróżniające życie chrześcijan
w Rzymie;
- chrześcijaństwo - religią panującą.

Uczeń:
- opowiada o drugiej podróży ap. Pawła;
- wyjaśnia, jaki był powód pobytu Pawła
i Sylasa w więzieniu w Filippi;
- zaznacza na mapie w podręczniku trasę
drugiej podróży misyjnej;
- opisuje wydarzenia na Areopagu;
- wymienia cele podróży ap. Pawła;
- zna pieśń: W drogę z nami, ŚE nr 880.
Uczeń:
- opowiada o tym, jak Paweł pomógł
mieszkańcom Efezu, Eutychusowi
i o powrocie do Jerozolimy;
- uzupełnia w podręczniku test ze
znajomości życiorysu apostoła Pawła;
- wyjaśnia słowa: Bardziej błogosławiona
rzeczą jest dawać aniżeli brać - Dz 20,35.
Uczeń:
- przeprowadza proces sądowy w oparciu
o materiały w podręczniku;
- podaje powody, dla których Paweł był
sądzony.

Uczeń:
- opowiada o roli chrześcijan jako
wiarygodnych, uczciwych i chętnie
niosących pomoc;
- przedstawia rozmowę Rzymian
o chrześcijanach z podręcznika;
- opisuje dzieje prześladowania
chrześcijan do 346 r.;
- zna pojęcie: chrześcijaństwo religią
panującą,

XVII. Pierwsze lata
Kościoła
chrześcijańskiego
Uczeń:
3. przedstawia
działalność apostołów:
Piotra i Pawła.
XVII. Pierwsze lata
Kościoła
chrześcijańskiego
Uczeń:
3. przedstawia
działalność apostołów:
Piotra i Pawła.
XVIII. Chrześcijaństwo
w Cesarstwie
Rzymskim
Uczeń:
1. zna najważniejsze
wydarzenia z dziejów
chrześcijaństwa od
przybycia ap. Pawła do
Rzymu, do momentu
ustanowienia
chrześcijaństwa religią
panującą.
XVIII. Chrześcijaństwo
w Cesarstwie
Rzymskim
Uczeń:
1. zna najważniejsze
wydarzenia z dziejów
chrześcijaństwa od
przybycia ap. Pawła do
Rzymu, do momentu
ustanowienia
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Wskazówki dla
chrześcijan w listach
apostoła Pawła

- geneza napisania listów apostoła;
- podział i czas powstawania;
- usprawiedliwienie z wiary;
- grzech i łaska Boża;
- rozłamy w zborach i potrzeba
wspólnoty;
- obowiązki chrześcijańskiej rodziny.

Uczeń:
- wymienia, czego Paweł oczekuje od
naśladowców Chrystusa;
- zna cechy chrześcijańskiej rodziny.

Zachęty i przestrogi
w listach apostołów

- okoliczności powstania, autorzy,
adresaci Listu do Hebrajczyków oraz
listów powszechnych (Jk; l i 2 P; 1,2
i 3 J);
- Jezus największym arcykapłanem;
- rozumienie prawdziwej pobożności;
- przestroga przed chęcią nadmiernego
bogacenia się,;
- zachęta do modlitwy;
- zachęta do świadectwa wiary;
- przestroga przed fałszywymi naukami.
- listy do siedmiu zborów;
- zachęcanie do wytrwania w wierze;
- ostateczne zwycięstwo Chrystusa;
- zapowiedź nowego nieba i nowej ziemi.

Uczeń:
- wymienia tytułu listów z Nowego
Testamentu;
- uzupełnia w podręczniku wybrane teksty
z poszczególnych listów apostolskich;
- wie, że budowanie wiary następuje
poprzez czytanie i wypełnianie Słowa
Bożego.

- znani polscy ewangelicy,
przedstawiciele różnych zawodów,
nauki i kultury.

Uczeń:
- wymienia znanych ewangelików
w Polsce i w swoim regionie;
- przygotowuje prezentację o znanych

Przestrogi i
obietnice dla
chrześcijan

Ewangelicy w Polsce

V
Kościół ewangelicki

Uczeń:
- wypisuje w podręczniku treść podanych
fragmentów z księgi Objawienia Jana,
- zna pojęcie nowe Jeruzalem.

chrześcijaństwa religią
panującą.
XVIII. Chrześcijaństwo
w Cesarstwie
Rzymskim
Uczeń:
2. wymienia autorów
listów w Nowym
Testamencie;
3. wie, że budowanie
wiary następuje poprzez
czytanie i wypełnianie
Słowa Bożego.
XVIII. Chrześcijaństwo
w Cesarstwie
Rzymskim
Uczeń:
2. wymienia autorów
listów w Nowym
Testamencie;
3. wie, że budowanie
wiary następuje poprzez
czytanie i wypełnianie
Słowa Bożego.
XVIII. Chrześcijaństwo
w Cesarstwie
Rzymskim
Uczeń:
2. wymienia autorów
listów w Nowym
Testamencie;
3. wie, że budowanie
wiary następuje poprzez
czytanie i wypełnianie
Słowa Bożego.
XIX.
Kościół ewangelicki
w Polsce
Uczeń:
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w Polsce

ewangelikach.
Mój Kościół

Moja diecezja, moja
parafia

Jesteśmy partnerami
w wierze

Będziecie mi
świadkami

- Kościół społecznością ochrzczonych,
budujących swą wiarę na Piśmie
Świętym;
- struktura Kościoła EwangelickoAugsburskiego w Polsce;
- Diakonia Kościoła EwangelickoAugsburskiego w RP;
- ewangelickie duszpasterstwa;
- Centrum Misji i Ewangelizacji;
- towarzystwa edukacyjne i szkoły
ewangelickie;
- ewangelickie wydawnictwa.
- diecezje Kościoła EwangelickoAugsburskiego;
- synod diecezjalny i biskupi diecezjalni;
- parafia - lokalną społecznością
kościelną;
- zgromadzenie parafialne, rada
parafialna i duchowni;
- współczesność i historia własnej
parafii.

Uczeń:
- zna strukturę Kościoła EwangelickoAugsburskiego w Polsce lub innego
Kościoła ewangelickiego;
- opracowuje plakat dotyczący różnych
form działalności Kościoła
ewangelickiego w Polsce.

- tożsamość wyznaniowa;
- różne wyznania chrześcijańskie;
- wspólne dogmaty wiary, wyznania,
sakramenty, modlitwy, święta;
- historia ekumenizmu;
- powstanie, członkowie i projekty
Polskiej Rady Ekumenicznej;
- Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan;
- Światowy Dzień Modlitwy,
- powtórzenie historii biblijnych,
wiadomości o nauce, historii i życiu
Kościoła;

Uczeń:
- wymienia różne wyznania
chrześcijańskie;
- wyjaśnia, na czym polega ruch
ekumeniczny;
- opowiada o projektach ekumenicznych
Polskiej Rady Ekumenicznej.

Uczeń:
- umie wskazać na mapie Polski podział
administracyjny Kościoła
ewangelickiego;
- zna władze kościelne w diecezji;
- przygotowuje informator parafialny
według podanego wzoru w podręczniku;
- wymienia swoje działania w parafii.

1. wymienia kilku
znaczących dla naszego
kraju ewangelików.
XIX.
Kościół ewangelicki
w Polsce
Uczeń:
2. podaje podstawowe
informacje na temat
Kościoła luterańskiego
lub reformowanego, lub
metodystycznego w
Polsce, swojej diecezji
i parafii.
XIX.
Kościół ewangelicki
w Polsce
Uczeń:
2. podaje podstawowe
informacje na temat
Kościoła luterańskiego
lub reformowanego, lub
metodystycznego w
Polsce, swojej diecezji
i parafii.
XIX.
Kościół ewangelicki
w Polsce
Uczeń:
3. wyjaśnia, co oznacza
słowo ekumenia.

Uczeń:
- uzupełnia tekst o historiach biblijnych,
które poznał;
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- ważne zadanie: „być świadkiem
Jezusa";
- naśladowanie Mistrza;
- miłość znakiem rozpoznawczym.

- zna historię o nauczaniu, śmierci i
zmartwychwstaniu Jezusa;
- wypełnia w podręczniku tekst z lukami
dotyczący Biblii, historii Kościoła
chrześcijańskiego, Reformacji i ekumenii.
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Klasa 7 – Z wiarą przez życie – nr programu RE-SP-1/2017/7
Zagadnienia
programowe

Tematy
Kim jestem?

I
Powołani
do życia
Co chciałbym
w życiu
osiągnąć?

Jestem częścią
stworzenia.

Godność
człowieka

Treści nauczania

Osiągnięcia ucznia
– cele szczegółowe

Wymagania
w podstawie
programowej religii
ewangelickiej

- jaki jest cel życia człowieka?
- rozmowa na temat tożsamości
(wyznaniowej);
- poszukiwanie Boga;
odkrywanie Stwórcy;
- przypomnienie znaczenia
Chrztu Świętego.
- dlaczego warto poszukiwać Boga?
- odkrywanie Stwórcy, a tym samym
poznawanie samego siebie;
-poszukiwanie i kształtowanie własnej
tożsamości;
- oczekiwania i dążenia młodzieży;
- życie człowieka ma swoją wartość;
- konieczność wyboru między dobrem a
złem.
- kto i co przynależy do stworzenia?
- zauważenie w drugim człowieku
swojego brata/siostry;
- refleksja nad różnorodnością
stworzeni;
- poszukiwania swojego miejsca w
świecie;
- Jozue z Ziemi Obiecanej i analiza
tekstu: Joz 24,14-15.

Uczeń:
- wie, jaka jest geneza życia, skąd wziął się
człowiek;
– wyjaśnia swoje rozumienie zacytowanych w
podręczniku wypowiedzi dotyczących
człowieka;
– opowiada o znaczenie Chrztu Świętego.
Uczeń:
- wymienia swoje życiowe marzenia
i plany;
- wie, kto jest gwarantem pomyślności
i szczęścia w życiu;
- zna pieśń: W drogę z nami, ŚE nr 880.

XX. Powołani do życia
1. wie, co to znaczy być
chrześcijaninem w Kościele
i w świecie.

Uczeń:
– przedstawia oczekiwania Boga wobec
człowieka;
– omawia pozytywne i negatywne
sposoby postępowania człowieka;
- omawia słowa piosenki Jak cudowny jest świat,
zamieszczonej w podręczniku;
- analizuje słowa z Joz 24,14-15 i odpowiada na
pytania w podręczniku.

XX. Powołani do życia
1. wie, co to znaczy być
chrześcijaninem w Kościele
i w świecie.

- refleksja nad znaczeniem godności
człowieka;
- bliźniemu należy się szacunek;
- każdy człowiek posiada

Uczeń:
- potrafi wymienić dokumenty, które chronią
ludzką godność (Dekalog, Konstytucja,
Deklaracja Praw Człowieka);

XX. Powołani do życia
2. wie, jak z godnością odnosić
się do drugiego człowieka.

XX. Powołani do życia
1. wie, co to znaczy być
chrześcijaninem w Kościele
i w świecie.
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godność jednak często bywa jej
pozbawiony.
Usprawiedliwiony a jednak
grzeszny

Spotkanie z
bliźnim

Z Bogiem na co
dzień

II
Wspólnota
parafii
Jestem
członkiem
parafii

Funkcje w
Kościele

- jakie są konsekwencje grzechu?
- grzech i jego skutki;
- zarazem sprawiedliwy i grzeszny,
- postacie biblijne, które pomimo buntu
oraz ucieczki otrzymały dar
usprawiedliwienia, nowej szansy
i nowego życia;
- modlitwa spowiednia
- jakie są różne typy temperamentów?
- być sobą, być otwartym na drugiego
człowieka;
- historia o miłosiernym Samarytaninie;
- znaczenie miłosierdzia i okazywanie
empatii.

- jakie znaczenie ma codzienna
modlitwa?
- historia powstawania Z Biblia na co
dzień;
- domowa liturgia na różne okazje
rodzinne;
- Śpiewnik Ewangelicki, dział IV: Życie
chrześcijanina.
- jakie znaczenie ma Chrzest Święty?
- chrzest i konfirmacja;
– rozmowa o aktywnym uczestniczeniu
w wypełnianiu zadań powszechnego
kapłaństwa.
- czym jest parafia?
- ap. Paweł i jego wskazówki dla
członków parafii;
- różne role członków parafii;

- wyjaśnia pojęcie „godność człowieka”;
- opowiada o zachowaniu Jezusa wobec
pogardzanych przez społeczeństwo.
Uczeń:
- wie, co to jest grzech, i jakie są skutki grzechu;
- umie wymienić postaci biblijne, które pomimo
swej grzeszności otrzymały dar
usprawiedliwienia i nowego życia, ( np. Piotr,
Paweł);
- zna modlitwę spowiednią.

XX. Powołani do życia
3. zna pojęcia: grzech,
sprawiedliwość Boża,
usprawiedliwienie.

Uczeń:
- poznaje swój typ temperamentu;
- potrafi nazwać i wymienić, co powinno
cechować chrześcijanina;
- opowiada historię o miłosiernym
Samarytaninie;
- wie, czym jest miłosierdzie i jak okazywać
empatię;
- zna pieśń: Zwiąż Panie nas, ŚE nr 575.

XX. Powołani do życia
1. wie, co to znaczy być
chrześcijaninem w Kościele
i w świecie.

Uczeń:
- wie, jak korzystać z Z Biblią na co dzień;
- umie wymienić książki pomocne w
pielęgnowaniu życia duchowego;
- wie, gdzie w Śpiewniku Ewangelickim znajdzie
informacje dotyczące różnych rodzajów
liturgii;
- zna pieśń: Kiedy ranne wstają zorze, ŚE nr 480.
Uczeń:
- wie, co to jest Chrzest Święty, konfirmacja,
powszechne kapłaństwo;
- opisuje obowiązki i prawa konfirmanta;
- zna zadania powszechnego kapłaństwa.
Uczeń:
- umie wymienić różne formy pracy/służby w
parafii,
- omawia wskazówki ap. Pawła dotyczące życia

XXI. Wspólnota parafii
1. wie, co to znaczy być
chrześcijaninem w Kościele
i w świecie.

XXI. Wspólnota parafii
1. wyjaśnia, czym jest: Chrzest
Święty, Komunia Święta,
konfirmacja, parafia,
powszechne kapłaństwo.
XXI. Wspólnota parafii
1. wyjaśnia, czym jest: Chrzest
Święty, Komunia Święta,
konfirmacja, parafia,
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Nabożeństwo
doświadczeniem
wspólnoty

Śpiewnik bez
tajemnic

- wolontariat - możliwości służby dla
Boga i innych.

parafii według tekstów zamieszczonych w
podręczniku;
- zna różne formy wolontariatu, w których
mógłby się zaangażować.

powszechne kapłaństwo.

- dlaczego spotykamy się na
nabożeństwach?
- różne formy nabożeństwa;
- historia nabożeństwa
chrześcijańskiego;
- poszczególne części nabożeństwa;
- niedziela - dzień święty
- co to jest śpiewnik?
- różne śpiewniki używane w Kościele
w Polsce;
- części Śpiewnika Ewangelickiego;
- pieśni na różne części roku
kościelnego.

Uczeń:
- wymienia różne formy i poszczególne części
nabożeństwa;
- wie, dlaczego chrześcijanie świętują niedzielę;
- zna pieśń: Bo nikt nie ma z nas, ŚE nr 543.

XXI. Wspólnota parafii
2. wymienia kolejne części
nabożeństwa.

Uczeń:
– wymienia części, z których składa się
Śpiewnik Ewangelicki;
– omawia podział pieśni według roku
kościelnego w Śpiewniku Ewangelickim;
- odszukuje znane pieśni w Śpiewniku
Ewangelickim.
Uczeń:
- potrafi opowiedzieć o strukturze parafii;
- poznaje różne formy pracy parafialnej;
- wymienia, na podstawie pieśni w podręczniku,
co łączy Bożą rodzinę.

XXI. Wspólnota parafii
3. wie, z jakich części składa się
Śpiewnik ewangelicki.

Bogactwo parafii

- czym jest rada parafialna?
- zadania rady parafialnej i
zgromadzenia parafialnego;
- różne grupy działające w parafii;
– biblijne opisy życia pierwszych
chrześcijan.

Być wybranym

- kim jest człowiek wybrany, naród
wybrany, ród wybrany?
- biblijne przykłady wybranych
i powołanych osób;
- być wybranym, być powołanym.

Uczeń:
- umie wymienić biblijne przykłady powołań;
- wie, co znaczy być wybranym i powołanym
przez Boga.

Biblijne obrazy
Kościoła

- jakie obrazy i metafory opisują
w Biblii Kościół?
- pojęć: kościół, Kościół,
eklezjologia;
- przedstawienie Jezusa jako Pasterza,
kamienia węgielnego i Głowy

Uczeń:
- wyjaśnia różne znaczenia słowa kościół;
- analizuje podane w podręczniku teksty
biblijne o Kościele;
- zna pieśń: Na skale stoi Kościół, ŚE nr 552,1.

III
Świadectwo
wiary
Kościoła

XXI. Wspólnota parafii
4. opowiada o życiu swojej
parafii;
5. zbiera informacje oraz
poznaje różne formy pracy
młodzieżowej w parafii,
diecezji i Kościele.
XXIII. Świadectwo wiary
Kościoła
1. wyjaśnia, co to znaczy być
powołanym;

XXIII. Świadectwo wiary
Kościoła
3. wyjaśnia różne znaczenia
słowa kościół;
2. przedstawia biblijne obrazy
Kościoła.
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Młodzi w
Kościele

Wyjątkowość
Kościoła

Zadania Kościoła

Kościoła.
- co charakteryzuje współczesnego
młodego człowieka?
- historie biblijne opowiadające o
młodych osobach;
- różne możliwości zaangażowanie się
w życie parafii.
- co to są Księgi Wyznaniowe?
- cechy Kościoła: jeden, święty,
powszechny, apostolski;
- Kościół jest wyjątkowy;
- znaczenie Kościoła dla chrześcijanina.
- jakie są zadania Kościoła?
- cele ewangelizacji, misji i diakonii;
- strony internetowe parafii, diecezji,
Kościoła;
- zachęcanie do aktywnego
uczestnictwa w życiu Kościoła.

Kalendarz
Kościoła

- jakie znasz kalendarze i sposoby
odmierzania czasu?
- refleksja nad kwestią dobrego
wykorzystywania czasu;
- rok kościelny i znaczenie świąt
kościelnych.

“Przyjdę
wkrótce” początek roku
kościelnego

- jak tworzono kalendarz roku
kościelnego?
- adwent, wigilia, epifania;
- wydarzenia biblijne i rok kościelny.

Aktywne
oczekiwanie -

- na co czekamy, czego oczekujemy?
- historia wieńca adwentowego;

Uczeń:
- przedstawia historie biblijne, których
bohaterami są młode osoby;
- potrafi wskazać, gdzie młodzi ludzie mogą
znaleźć swoje miejsce w Kościele.

XXIII. Świadectwo wiary
Kościoła
2. wymienia historie biblijne,
których bohaterami są młodzi
ludzie.

Uczeń:
- wie, że jest jeden Kościół,
- opisuje cechy Kościoła: święty, powszechny
i apostolski.

XXIII. Świadectwo wiary
Kościoła
4. wyjaśnia, co to znaczy, że
Kościół jest: święty, jeden,
powszechny i apostolski.
XXIII. Świadectwo wiary
Kościoła
4. wyjaśnia, co to znaczy, że
Kościół jest: święty, jeden,
powszechny i apostolski.

Uczeń:
- omawia pojęcia: ewangelizacja, misja,
katecheza, diakonia;
- poznaje strony internetowe parafii, diecezji i
Kościoła;
- podejmuje się jako wolontariusz wykonania
wyznaczonych zadań w parafii (włącza się w
akcje charytatywne).
Uczeń:
- zna ogólny podział roku kościelnego,
- wymienia święta roku kościelnego;
- wie, jak obliczamy datę Wielkanocy;
- wie, że są różne barwy liturgiczne,
- zna pieśni: Prostujmy swoje drogi, ŚE str. 1314.

Uczeń:
- wie, co oznaczają słowa: adwent, epifania,
wigilia;
- opowiada o wydarzeniach związanych z
zapowiedziami narodzin Mesjasza;
- analizuje teksty biblijne dotyczące narodzenia
Jezusa.
Uczeń:
- opowiada historię wieńca adwentowego;

XXIII. Świadectwo wiary
Kościoła
5. zna stałe i zmienne święta
roku kościelnego oraz omawia
ich znaczenie;
12. omawia wydarzenia
Wielkiego Tygodnia,
Wielkanocy, Wniebowstąpienia
Pańskiego i Zesłania Ducha
Świętego.
XXIII. Świadectwo wiary
Kościoła
5. zna stałe i zmienne święta
roku kościelnego oraz omawia
ich znaczenie.
XXIII. Świadectwo wiary
Kościoła
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Adwent

Emmanuel - Bóg
z nami - Boże
Narodzenie

Pospieszcie o
wierni... Epifania

Posłuszni Słowu

Słowo Boże
w szacie
ludzkiego słowa

Moje spotkanie
z Biblią

- adwent - wytrwałe oczekiwanie na
przyjście;
- symboliczne znaczenie świec
adwentowych.
- kim jest Emmanuel?
- Bóg zawsze towarzyszy swemu
ludowi;
- historia narodzenia Jezusa, jako
darowanego przez Boga znaku Jego
obecności.
- dlaczego śpiewamy kolędy?
- znaczenie treści śpiewanych kolęd
w naszym codziennym życiu;
- różnice w nazewnictwie: kolęda,
pastorałka, pieśń bożonarodzeniowa;
- słuchanie różnorodnej muzyki
związanej z Bożym Narodzeniem.
- czy warto czytać Biblię?
- znaczenie Słowa Bożego w życiu
wierzącego;
- przykłady biblijnych postaci, których
Słowo Boże zmieniło życie;
- pojęcia: kanon, Biblia;
- podział i nazwy ksiąg biblijnych;
- regularna lektura Pisma Świętego.
- czy znasz język hebrajski lub grecki?
- Biblia, podział i treść;
- teksty biblijne i języki oryginalne;
- Biblia jako święta księgą;
- Pismo Święte a Słowo Boże;
- przekłady Biblii;
- ewangelickie przekłady Biblii na język
polski.
- czy znasz określenie: sola Scriptura?
- czytanie Biblii jest wielkim
przywilejem i błogosławieństwem;
- Słowo Boże skierowane jest
bezpośrednio do każdego z nas;

- prezentuje historie biblijne przedstawione na
obrazach w podręczniku;
- zna wybrane kolędy.

5. zna stałe i zmienne święta
roku kościelnego oraz omawia
ich znaczenie.

Uczeń:
- zna znaczenie imion: Emmanuel,
Jezus;
- chronologicznie wymienia wydarzenia
związane z narodzinami Jezusa;
- omawia tekst z podręcznika Pamiętnik turysty;
- zna wybrane kolędy.
Uczeń:
– potrafi zdefiniować pojęcia: kolęda,
pastorałka, pieśń bożonarodzeniowa;
- omawia treści śpiewanych kolęd;
- przygotowuje na lekcji
inscenizację/pantomimę bożonarodzeniową.

XXIII. Świadectwo wiary
Kościoła
5. zna stałe i zmienne święta
roku kościelnego oraz omawia
ich znaczenie.

Uczeń:
- omawia życie, wybranych postaci biblijnych,
którym Słowo Boże było drogowskazem;
- wymienia księgi biblijne;
- potrafi odnaleźć w Biblii konkretną księgę,
rozdział i wiersz.

XXII. Księga nad księgami
1. wyjaśnia pojęcia: Biblia,
kanon, sola Scriptura;
2. wymienia księgi biblijne.

Uczeń:
- omawia, w jakich językach została napisana
Biblia;
- wymienia tłumaczenia Biblii na język polski.

XXII. Księga nad księgami
3. wymienia przekłady Biblii
na język polski.

Uczeń:
- wyjaśnia pojęcia: Biblia, sola Scriptura;
- umie odnajdywać poszczególne
wersety biblijne;
- wyjaśnia znaczenie Słowa Bożego w życiu

XXIII. Świadectwo wiary
Kościoła
5. zna stałe i zmienne święta
roku kościelnego oraz omawia
ich znaczenie.

XXII. Księga nad księgami
1. wyjaśnia pojęcia: Biblia,
kanon, sola Scriptura;
2. wymienia księgi biblijne.
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- znaczenie Biblia w codziennym życiu.

IV
Życie
chrześcijanina

Jak się uczyć
wierzyć?
– Mały katechizm

- co to jest katechizm?
- historia powstania katechizmów;
- treści zawarte w Małym Katechizmie
(podział, struktura);
- refleksja nad współczesnym
znaczeniem Małego katechizmu.

Jak się uczyć
wierzyć?
– Księgi
wyznaniowe

- czy wiesz, czym wyznanie?
- księgi wyznaniowe Kościoła
luterańskiego;
- rola i znaczenie ksiąg wyznaniowych;
- główne treści ksiąg wyznaniowych.

Jak się uczyć
modlić?

- jak często masz czas na modlitwę?
- znaczenie modlitwy i modlitewników;
- biblijne przykłady modlitw;
- zewnętrzna postawa a wewnętrzne
przeżycia modlącej się osoby;
- wskazówki Jezusa dotyczące modlitwy.
- o co proszę w modlitwie Ojcze nasz?
- aktualne znaczenie próśb modlitwy
Pańskiej;
- modlitwa “Ojcze nasz” ma
nieprzemijające znaczenie;
- wartość modlitwy Ojcze nasz, wymaga
ciągłego namysłu.

Modlić się –
rozmawiać
z Bogiem

Powierzajcie
prośby wasze

- czy modlisz się przed posiłkiem?
- przypomnienie modlitw stołowych;

człowieka;
- omawia ulubione teksty biblijne;
- umie odnaleźć teksty biblijne w
Internecie.
Uczeń:
- umie opisać czym jest katechizm;
- opowiada o adresatach i powodach
powstania Małego katechizmu;
- wymienia części Małego katechizmu lub
Katechizmu Heidelberskiego;
- wie, że treści Małego katechizmu odnoszą się do
tekstów biblijnych;
- zna pieśń: Wierzyć mnie, Panie ucz, ŚE nr 623, 12.
Uczeń:
- zna nazwy ksiąg wyznaniowych Kościoła
luterańskiego lub reformowanego, lub
metodystycznego;
- wie, że wyrażona w księgach wyznaniowych
wiara jest owocem działania Ducha Świętego.
Uczeń:
- wie, co napisano w Biblii o modlitwie;
- wymienia przykłady biblijnych modlitw;
- wie, jakie znaczenie ma modlitwa jako
„codzienne chodzenie w wierze”;
- zna pieśń: Za rękę weź mnie, Panie, ŚE nr 713.
Uczeń:
- zna biblijną opowieść o uczniach, którzy chcieli,
aby Jezus nauczył ich modlitwy;
- wie z jakich części składa się modlitwa Ojcze
nasz;
– analizuje zapisaną w podręczniku rozmowę z
Bogiem;
- wyjaśnia treść pierwszych trzech próśb
Modlitwy Pańskiej;
- wie, gdzie w Biblii są zapisane słowa modlitwy
Ojcze nasz.
Uczeń:
- zna modlitwy stołowe;

XXIII. Świadectwo wiary
Kościoła
6. zna części Małego katechizmu
lub Katechizmu Heidelberskiego.

XXIII. Świadectwo wiary
Kościoła
7. wymienia Księgi wyznaniowe
Kościoła luterańskiego lub
reformowanego, lub
metodystycznego.
XXIII. Świadectwo wiary
Kościoła
8. podaje przykłady biblijnych
modlitw.
XXIII. Świadectwo wiary
Kościoła
9. wymienia części Modlitwy
Pańskiej i je omawia.

XXIII. Świadectwo wiary
Kościoła
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Bogu

W drodze ku
dorosłości

- aktualne znaczenie kolejnych próśb
modlitwy Pańskiej;
- znaczenie pojęcia: doksologia;
- wartość modlitwy;

- wyjaśnia treść kolejnych próśb modlitwy Ojcze
nasz;
- potrafi na podstawie tekstów biblijnych
uzasadnić potrzebę okazywania wdzięczności
Bogu;
- potrafi uzasadnić znaczenie pojednania
z Bogiem i bliźnim.
Uczeń:
- z czym kojarzą ci się określenia:
- zapisuje swoją definicję dojrzałości;
dojrzałość i dorosłość?
- opowiada historię nadania przykazań;
- przygotowanie się do dorosłości;
- dorosłość to również odpowiedzialność; - zna przykazania;
- zna różnicę między wolnością a samowolą;
- wolność a samowola;
- nadanie przykazań Bożych.

Bać się i kochać
I przykazanie

- czy lubisz wykonywać polecenia?
- znaczenie przykazań w życiu człowieka;
- przykłady oddawania czci bożkom w
Biblii;
- współczesne bóstwa.

Uczeń:
- zna treść pierwszego przykazania z objaśnieniem
Marcina Lutra lub innego reformatora;
- umie wymienić współczesne bóstwa;
- podaje przykłady sytuacji, w których Bóg jest dla
niego najważniejszy.

Respekt wobec
świętości – II
przykazanie

- Jakie znaczenie ma twoje imię?
- znaczenie Bożego imienia;
- imię Boże jest święte;
- nadużywanie imienia Boga;
- biblijne przykłady właściwego
posługiwania się imieniem Boga.

Uczeń:
- zna treść drugiego przykazania z objaśnieniem
Marcina Lutra lub innego reformatora;
- wymienia różne imiona Boga;
- zna znaczenie imienia: Jahwe, Jezus, Chrystus;
- umie wymienić w jakich okolicznościach
naruszane jest drugie przykazanie;
- wie, w jakich sytuacjach wskazane jest wzywanie
Bożego imienia;
- zna pieśń: Imię Jezus, ŚE nr 787,1.

Zarezerwowany
czas
– III przykazanie

- co to jest dzień święty?
Uczeń:
- tradycja świętowania sabatu i niedzieli; - zna treść trzeciego przykazania z objaśnieniem
- świętowanie dnia świętego;
Marcina Lutra lub innego reformatora;
- potrzebny czas dla słuchania i
- wymienia korzyści wynikające ze świętowania
wypełniania Bożego Słowa.
dnia świętego;
- przygotowuje plakat o świętowaniu niedzieli.

8. podaje przykłady biblijnych
modlitw;
9. wymienia części Modlitwy
Pańskie i je omawia.

XXIII. Świadectwo wiary
Kościoła
10. zna przykazania Boże
z objaśnieniami ks. Marcina
Lutra lub objaśnieniami danej
konfesji oraz przedstawia ich
aktualne znaczenie.
XXIII. Świadectwo wiary
Kościoła
10. zna przykazania Boże
z objaśnieniami ks. Marcina
Lutra lub objaśnieniami danej
konfesji oraz przedstawia ich
aktualne znaczenie.
XXIII. Świadectwo wiary
Kościoła
10. zna przykazania Boże
z objaśnieniami ks. Marcina
Lutra lub objaśnieniami danej
konfesji oraz przedstawia ich
aktualne znaczenie.

XXIII. Świadectwo wiary
Kościoła
10. zna przykazania Boże
z objaśnieniami ks. Marcina
Lutra lub objaśnieniami danej
konfesji oraz przedstawia ich
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Obdarowani
i zobowiązani –
IV przykazanie

W obronie życia
– V przykazanie

Stworzeni
do miłości
i wierności
– VI przykazanie

Umiejętność
rozróżniania:
twoje, moje, nasze
– VII przykazanie

- Kogo trzeba czcić?
- znaczenie czwartego przykazania i
jego objaśnienia;
- przestrzeganie czwartego przykazania
na co dzień;
- obfitość błogosławieństw, jakimi Bóg
obdarowuje nas przez miłość rodziców
i opiekunów;
- zobowiązania, jakie spoczywają na nas
wobec rodziców i przełożonych;
- właściwa postawa wobec rodziców.
- Dlaczego trzeba chronić życie?
- znaczenie piątego przykazania i jego objaśnienia;
- przestrzeganie wartości zawartych
w piątym przykazaniu;
- znaczenie przykazań w życiu
człowieka.
- Czym jest miłość i wierność?
- istota małżeństwa;
- znaczenie szóstego przykazania
i jego objaśnienia;
- życie w czystości i skromności
w słowach i uczynkach.

-

- Moje, twoje, nasze - czy to ważne?
- znaczenie siódmego przykazania
i jego objaśnienia;
- wdzięczność za życie, które daje Bóg; - sytuacje, w których najczęściej łamanejest siódme przykazanie;
- pozytywne wypełnianie siódmego
przykazania.
-

Uczeń:
- przypomina historię nadania przykazań;
- analizuje biblijne przykłady relacji między
rodzicami a dziećmi;
- omawia różne spojrzenia na rodziców wg
informacji zamieszczonych w podręczniku;
- układa Deklarację Praw Rodzica;
- zna czwarte przykazanie z objaśnieniem
ks. M. Lutra lub objaśnieniem danej konfesji.
Uczeń:
- analizuje teksty biblijne podane
w podręczniku dotyczące piątego
przykazania;
- zna piąte przykazanie z objaśnieniem
Ks. M. Lutra lub objaśnieniem danej
konfesji;
- omawia sytuacje, w których należy
chronić życie ludzkie (eutanazja,
aborcja).
Uczeń:
- analizuje teksty biblijne dotyczące
miłości i wierności;
- omawia znaczenie katechizmowego
objaśnienia do szóstego przykazania;
- zna szóste przykazanie z objaśnieniem
ks. M. Lutra lub objaśnieniem danej
konfesji.
Uczeń:
- omawia znaczenie katechizmowego
objaśnienia do siódmego przykazania;
- przygotowuje plakat dotyczący tego,
czym jest kradzież;
- zna siódme przykazanie z objaśnieniem
ks. M. Lutra lub objaśnieniem danej
konfesji.

aktualne znaczenie.
XXIII Świadectwo wiary
Kościoła
Uczeń:
10. zna Boże przykazania
z objaśnieniami ks. M. Lutra lub
objaśnieniami danej konfesji oraz
przedstawia ich aktualne
znaczenie.

XXIII Świadectwo wiary
Kościoła
Uczeń:
10. zna Boże przykazania
z objaśnieniami ks. M. Lutra lub
objaśnieniami danej konfesji oraz
przedstawia ich aktualne
znaczenie.
XXIII Świadectwo wiary
Kościoła
Uczeń:
10. zna Boże przykazania
z objaśnieniami ks. M. Lutra lub
objaśnieniami danej konfesji oraz
przedstawia ich aktualne
znaczenie.
XXIII Świadectwo wiary
Kościoła
Uczeń:
10. zna Boże przykazania
z objaśnieniami ks. M. Lutra lub
objaśnieniami danej konfesji oraz
przedstawia ich aktualne
znaczenie.
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Odpowiedzialność
za słowa –
VIII przykazanie

- Czy nasze słowa muszą ranić innych?
- Czy jest tylko jedna prawda?
- znaczenie ósmego przykazania i jego
objaśnienia;
- „nadużywanie” słów;
- mówienie „prawdy” i „półprawdy”;
- pojęcia: kłamstwo, plotka, zdrada,
naruszanie dobrego imienia.

W kręgu żądzy –
IX i X przykazanie

- Czym jest pożądanie?
- znaczenie dziewiątego i dziesiątego przykazania i ich objaśnień;
- znaczenie pojęcia: „żądza”;
- historyczne i współczesne znaczenie dziewiątego i dziesiątego przykazania.- czy widziałeś film Quo vadis?
- historia pierwszych chrześcijan w
Jerozolimie;
- prześladowania chrześcijan;
- chrześcijaństwo religią panującą;

Prześladowani
i panujący

V
Z chrześcijanstwem
przez wieki

Posłani do świata

- czy lubisz podróżować?
- Saul - Paweł i jego podróże;
- chrystianizacja Europy od V do XV w.;
- Jezus obecny w Kościele.

-

Uczeń:
- analizuje teksty biblijne dotyczące
odpowiedzialności za słowo;
- omawia znaczenie opowiadania Trzy sita
Sokratesa;
- odnajduje przysłowia i powiedzenia
dotyczące “słowa i jego znaczenia”
- zna ósme przykazanie z objaśnieniem
ks. M. Lutra lub objaśnieniem danej konfesji.

XXIII Świadectwo wiary
Kościoła
Uczeń:
10. zna Boże przykazania
z objaśnieniami ks. M. Lutra lub
objaśnieniami danej konfesji oraz
przedstawia ich aktualne
znaczenie.

Uczeń:
- omawia różnice między pożądaniem
a pragnieniem;
- opracowuje komiks dotyczący historii
biblijnej o Dawidzie i Batszebie;
- zna dziewiąte i dziesiąte przykazanie
z objaśnieniem ks. M. Lutra lub
objaśnieniem danej konfesji.

XXIII Świadectwo wiary
Kościoła
Uczeń:
10. zna Boże przykazania
z objaśnieniami ks. M. Lutra lub
objaśnieniami danej konfesji oraz
przedstawia ich aktualne
znaczenie.

Uczeń:
- opisuje życie pierwszego zboru
w Jerozolimie;
- omawia historię prześladowania chrześcijan w
pierwszych wiekach;
- zna ważne wydarzenia z pierwszych wieków
chrześcijaństwa.

XXIV. Z chrześcijaństwem
przez wieki
1. przedstawia początki
i rozwój chrześcijaństwa.

Uczeń:
- opowiada o życiu ap. Pawła;
- pokazuje na mapie trasę podróży ap. Pawła;
- omawia przebieg chrystianizacji w Europie;
- umie wyjaśnić znaczenie misji;
- przedstawia informacje o wybranych
współczesnych misjach.

XXIV. Z chrześcijaństwem
przez wieki
1. przedstawia początki
i rozwój chrześcijaństwa.
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Dogmaty i herezje - czy opowiadałeś kiedyś herezje?
- znaczenie pojęć: dogmat i herezja;
- najważniejsze dogmaty chrześcijańskie:
o Trójcy Świętej i chrystologiczny;
- znaczenie dogmatów dla wiary.
Życie religijne
w średniowieczu

Miecz w imię
Chrystusa?

Pierwsi
orędownicy
zmian

- z czym kojarzy ci się średniowiecze?
- charakterystyka życie religijne
w średniowieczu;
- scholastyka, mistyka, papiestwo,
klasztory - ważne elementy z życia
Kościoła;
- znaczenie dorobku poprzednich
wieków;
- aspekty religijne w historii
średniowiecza.
- Czy słyszałeś o wyprawach wojennych?
- pojęcia: krucjata, krzyżowcy, zakony
rycerskie, inkwizycja, heretyk;
- ogólna historia wypraw krzyżowych;
- zasadność stosowania siły podczas
działalności misyjnej i apologetycznej.
- czy reformy są potrzebne?
- najważniejsze wydarzenia XIV i XV w.;
- pierwsi orędownicy odnowy Kościoła;
- zmiany, do których dążyli poprzednicy
Reformacji.

Uczeń:
XXIV. Z chrześcijaństwem
- potrafi wytłumaczyć, co to jest dogmat i herezja;
przez wieki
- zna najważniejsze dogmaty chrześcijaństwa,
2. omawia życie religijne
uznane przez Kościół ewangelicki;
Kościoła w średniowieczu.
- umie wymienić treści biblijne zawarte w
Apostolskim Wyznaniu Wiary.
Uczeń:
XXIV. Z chrześcijaństwem
- zna pojęcia: scholastyka, mistyka;
przez wieki
- potrafi wymienić problemy Kościoła
2. omawia życie religijne
w średniowieczu;
Kościoła w średniowieczu.
- czyta z podręcznika modlitwę Franciszka
z Asyżu.

Uczeń:
- zna kraje zaangażowane w wyprawy krzyżowe;
- omawia ogólną historię krucjat;
- wymienia zakony rycerskie podległe papieżowi;
- umie wymienić powody, dla których
prowadzono krucjaty.

XXIV. Z chrześcijaństwem
przez wieki
2. omawia życie religijne
Kościoła w średniowieczu.

Uczeń:
- wymienia nazwiska poprzedników Reformacji
i podstawowe fakty dotyczące ich życia
i działalności;
- wymienia do jakich zmian dążyli pierwsi
orędownicy odnowy Kościoła;
- zna pieśń: Toruj, Jezu, sam, ŚE nr 758,1.

XXIV. Z chrześcijaństwem
przez wieki
3. wymienia poprzedników
Reformacji.
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Klasa 8 – Umocnienie w wierze – nr programu RE-SP-1/2017/8
Zagadnienia
programowe
I
Powołani do
życia

Tematy

Treści nauczania

Przywilej spotkań
na nauce
konfirmacyjnej
i na nauczaniu
kościelnym –
lekcjach religii

- Dlaczego chodzę na religię?
- refleksja nad celem uczęszczania na naukę
konfirmacyjną i lekcje religii;
- darowany przywilej poznawania Boga.

Tło Reformacji

- Po co są reformy?
- tło Reformacji;
- zmiany polityczne, społeczne, gospodarcze,
intelektualne oraz odkrycia geograficzne i ich
wpływ na rozwój Reformacji.

Reformator Marcin
Luter

- Czy Luter jest bohaterem?
- życiorys i działalność Marcina Lutra;
- informacja na temat Ojca Reformacji:
www.historiareformacji.pl;
www.wittenberg.de; www.luter2017.pl

II
Z
chrześcijaństwem

przez wieki

Zasady
reformacyjne

- Dlaczego Sola Scriptura?
- cztery zasady reformacyjne Marcina Lutra;
- informacja na temat genezy sformułowania
zasad reformacyjnych;
- znaczenie zasad w życiu człowieka
wierzącego;
- potrzeba kierowania się omawianymi
zasadami w życiu codziennym.

Osiągnięcia ucznia – cele szczegółowe

Wymagania w podstawie
programowej religii
ewangelickiej

Uczeń:
- analizuje teksty biblijne dotyczące
naśladowania Jezusa;
- wymienia korzyści wynikające z
uczęszczania na lekcje religii;
- zna pieśń: Z Bogiem, z Bogiem każda
sprawa, ŚE nr 885,1-2.
Uczeń:
- wymienia XV wieczne wydarzenia, które
miały wpływ na rozwój Reformacji;
- omawia życie religijne w średniowieczu;
- wymienia poprzedników Reformacji XVI
wiecznej.

XX. Powołani do życia
Uczeń:
1. wie, co to znaczy być
chrześcijaninem w Kościele
i w świecie.

Uczeń:
- omawia życiorys Marcina Lutra;
- prezentuje informacje ze stron
internetowych dotyczące Marcina Lutra;
- zna pieśń: Warownym grodem, ŚE nr 265.

XXIV.
Z chrześcijaństwem przez
wieki
Uczeń:
4. przedstawia życie
i działalność ks. Marcina Lutra
i innych reformatorów;

Uczeń:
- analizuje zasady reformacyjne Reformatora;
- porównuje wskazane w podręczniku
wersety biblijne z zasadami
reformacyjnymi;
- omawia znaczenie zasad reformacyjnych
w swoim życiu.

XXIV.
Z chrześcijaństwem przez
wieki
Uczeń:
5. omawia zasady Reformacji.

XXIV.
Z chrześcijaństwem przez
wieki
Uczeń:
1. przedstawia początki
i rozwój chrześcijaństwa;
2. omawia życie religijne
Kościoła w średniowieczu;
3. wymienia poprzedników
Reformacji.

86

Reformacja
w innych krajach

- Dlaczego mamy różne kościoły
ewangelickie?
- ruchy reformacyjne w innych krajach;
- podział wewnątrz chrześcijaństwa;
- formy życia religijnego w innych krajach;
- skutki podziału ruchu reformacyjnego.

Uczeń:
- przedstawia życiorys Jana Kalwina
i Tomasza Cranmera;
- wymienia różnice między Reformacją
szwajcarską a angielską.

XXIV.
Z chrześcijaństwem przez
wieki
Uczeń:
6. przedstawia najważniejsze
wydarzenia związane
z Reformacją i kontrreformacją
w Europie.

Kontrreformacja

- Czym jest kontrreformacja?
- najważniejsze wydarzenia XVI i XVII w.;
- kontrreformacja: m.in. działalność jezuitów,
świętej inkwizycji, indeks ksiąg
zakazanych, procesy czarownic i wojna
trzydziestoletnia;
- gwarancja wolności religijnej i właściwe
rozumieniem tolerancji;
- działalność Stowarzyszenia Bratniej
Pomocy im. Gustawa Adolfa
http://www.bpga.luteranie.pl/

Uczeń:
- analizuje wydarzenia związane
z kontrreformacją wg dat zamieszczonych
w podręczniku;
- zna pojęcie cuius regio, eius religio;
- omawia znaczenie Bratniej Pomocy im.
Gustawa Adolfa,
- rozumie, czym jest tolerancja i podaje jej
współczesne przykłady.

XXIV.
Z chrześcijaństwem przez
wieki
Uczeń:
6. przedstawia najważniejsze
wydarzenia związane
z Reformacją i kontrreformacją
w Europie.

Ortodoksja i
pietyzm

- Czy jesteś ortodoksyjny?
- pojęcia: „ortodoksja” oraz „pietyzm”;
- przedstawiciele pietyzmu i ortodoksji;
- wartości, do których warto powrócić.

Uczeń:
- zna cechy charakterystyczne dla ortodoksji
i dla pietyzmu;
- wymienia postaci związane z ortodoksją
i pietyzmem;
- omawia znaczenie Z Biblią na co dzień.

Reformacja w
Polsce

- Dlaczego wybudowano kościół ewangelicki
w twojej miejscowości?
- historia Reformacji i kontrreformacji
w regionie;
- dokonania najwybitniejszych ewangelików
w regionie;
- Reformacja i kontrreformacja w różnych
częściach kraju;
- historia twojej parafii.

XXIV
Z chrześcijaństwem przez
wieki
Uczeń:
6. przedstawia najważniejsze
wydarzenia związane
z Reformacją i kontrreformacją
w Europie.
XXIV
Z chrześcijaństwem przez
wieki
Uczeń:
6. przedstawia najważniejsze
wydarzenia związane
z Reformacją i kontrreformacją
w Europie.

-

Uczeń:
- prezentuje przygotowane w grupach
informacje dotyczące Reformacji w
różnych rejonach Polski;
- wie czym był patent tolerancyjny z 1781 r.
- zna historię swojej parafii.
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Obdarowani i
zobowiązani – IV
przykazanie
III
Świadectwo
wiary
Kościoła –
w życiu
codziennym
W obronie życia –
V przykazanie

- Kogo trzeba czcić?
- znaczenie czwartego przykazania i jego
objaśnienia;
- przestrzeganie czwartego przykazania na co
dzień;
- obfitość błogosławieństw, jakimi Bóg
obdarowuje nas przez miłość rodziców i
opiekunów;
- zobowiązania, jakie spoczywają na nas
wobec rodziców i przełożonych;
- właściwa postawa wobec rodziców.
- Dlaczego trzeba życia bronić?
- znaczenie piątego przykazania i jego
objaśnienia;
- przestrzeganie wartości zawartych w piątym
przykazaniu;
- znaczenie przykazań w życiu człowieka.

Stworzeni do
miłości i wierności
– VI przykazanie

- Czym są miłość i wierność?
- istota małżeństwa;
- znaczenie szóstego przykazania i jego
objaśnienia;
- życie w czystości i skromności w słowach i
uczynkach.

Umiejętność
rozróżniania:
Twoje, moje,
twoje nasze – VII
przykazanie

- Moje, twoje, nasze - czy to ważne?
- znaczenie siódmego przykazania i jego
objaśnienia;
- wdzięczność za życie, które daje Bóg;
- sytuacje, w których najczęściej łamane jest
siódme przykazanie;
- pozytywne wypełnianie siódmego
przykazania.

Uczeń:
- przypomina historię nadania przykazań;
- analizuje biblijne przykłady relacji między
rodzicami a dziećmi;
- omawia różne spojrzenia na rodziców wg
informacji zamieszczonych w podręczniku;
- układa Deklarację Praw Rodzica;
- zna czwarte przykazanie z objaśnieniem
Marcina Lutra lub objaśnieniem danej
konfesji.

XXIII Świadectwo wiary
Kościoła
Uczeń:
10. zna Boże przykazania
z objaśnieniami ks. Marcina
Lutra lub objaśnieniami danej
konfesji oraz przedstawia ich
aktualne znaczenie.

Uczeń:
- analizuje teksty biblijne podane
w podręczniku dotyczące piątego
przykazania;
- zna piąte przykazanie z objaśnieniem
Marcina Lutra lub objaśnieniem danej
konfesji;
- omawia sytuacje, w których należy
chronić życie ludzkie (eutanazja,
aborcja).
Uczeń:
- analizuje teksty biblijne dotyczące
miłości i wierności;
- omawia znaczenie katechizmowego
objaśnienia do szóstego przykazania;
- zna szóste przykazanie z objaśnieniem
Marcina Lutra lub objaśnieniem danej
konfesji.
Uczeń:
- omawia znaczenie katechizmowego
objaśnienia do siódmego przykazania;
- przygotowuje plakat dotyczący tego,
czym jest kradzież;
- zna siódme przykazanie z objaśnieniem
Marcina Lutra lub objaśnieniem danej
konfesji.

XXIII Świadectwo wiary
Kościoła
Uczeń:
10. zna Boże przykazania
z objaśnieniami ks. Marcina
Lutra lub objaśnieniami danej
konfesji oraz przedstawia ich
aktualne znaczenie.

-

-

XXIII Świadectwo wiary
Kościoła
Uczeń:
10. zna Boże przykazania
z objaśnieniami ks. Marcina
Lutra lub objaśnieniami danej
konfesji oraz przedstawia ich
aktualne znaczenie.
XXIII Świadectwo wiary
Kościoła
Uczeń:
10. zna Boże przykazania
z objaśnieniami ks. Marcina
Lutra lub objaśnieniami danej
konfesji oraz przedstawia ich
aktualne znaczenie.
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IV
Wezwani do
wiary

Odpowiedzialność
za słowa – VIII
przykazanie

- Czy nasze słowa muszą ranić innych?
- Czy jest tylko jedna prawda?
- znaczenie ósmego przykazania i jego
objaśnienia;
- „nadużywanie” słów;
- mówieniem „prawdy” i „półprawdy”;
- pojęcia: kłamstwo, plotka, zdrada,
naruszanie dobrego imienia.

W kręgu żądzy –
IX i X
przykazanie

- Czym jest pożądanie?
- znaczenie dziewiątego i dziesiątego
przykazania i ich objaśnień;
- znaczenie pojęcia: „żądza”;
- historyczne i współczesne znaczenie
dziewiątego i dziesiątego przykazania.

Obietnica i jej
wypełnienie – II
artykuł wiary

Jezus Chrystus –
prawdziwy Bóg –
II artykuł wiary –
„począł się z
Ducha Świętego”
Jezus Chrystus –
prawdziwy
człowiek – II
artykuł wiary –
„narodził się z
Marii Panny”

Uczeń:
- analizuje teksty biblijne dotyczące
odpowiedzialności za słowo;
- omawia znaczenie opowiadania Trzy sita
Sokratesa;
- odnajduje przysłowia i powiedzenia
dotyczące “słowa i jego znaczenia”
- zna ósme przykazanie z objaśnieniem
Marcina Lutra lub objaśnieniem danej
konfesji.

XXIII Świadectwo wiary
Kościoła
Uczeń:
10. zna Boże przykazania
z objaśnieniami ks. Marcina
Lutra lub objaśnieniami danej
konfesji oraz przedstawia ich
aktualne znaczenie.

Uczeń:
- omawia różnice między pożądaniem
a pragnieniem;
- opracowuje komiks dotyczący historii
biblijnej o Dawidzie i Batszebie;
- zna dziewiąte i dziesiąte przykazanie
z objaśnieniem Marcina Lutra lub
objaśnieniem danej konfesji.

XXIII Świadectwo wiary
Kościoła
Uczeń:
10. zna Boże przykazania
z objaśnieniami ks. Marcina
Lutra lub objaśnieniami danej
konfesji oraz przedstawia ich
aktualne znaczenie.

- Jaka jest obietnica o przyjściu Mesjasza?
- prorocy zapowiadający przyjście Mesjasza ;
- charakterystyka Mesjasza na przykładzie
tekstów starotestamentowych;
- postawa Jezusa wobec proroctw Starego
Testamentu;
- wypełnienie darowanych obietnic.
- Skąd wiemy, że Jezus jest Bogiem?
- tytuły Jezusa;
- wypowiedzi świadczące o boskiej godności
Jezusa;
- uwielbienie Jezusa.

Uczeń:
- omawia Boże zapowiedzi o przyjściu
Mesjasza;
- porównuje proroctwa Starego
Testamentu z wypełnieniem obietnic
w Nowym Testamencie;
- zna pieśń: Słowo Twoje jest, ŚE nr 346.
Uczeń:
- analizuje biblijne teksty świadczące o
boskiej godności Jezusa;
- opisuje wybrane cuda Jezusa;
- zna pieśń: Gdy Pan jest ze mną,
nie lękam się, Chwalmy Pana nr 116

XXV Wezwani do wiary
Uczeń:
1. opowiada o wierze
wybranych postaci biblijnych
oraz odnosi je do
współczesnego życia człowieka;

- Co świadczy o człowieczeństwie Jezusa?
- wydarzenia relacjonujące ziemskie życie
Jezusa – prawdziwego człowieka;
- nauka płynąca z podobieństw
opowiadanych przez Jezusa;

Uczeń:
- omawia życiorys Jezusa;
- przedstawia w formie komiksu wybrane
podobieństwa Jezusa;
- zna pieśń: By być jak Jezus, ŚE nr 718;

XV Wezwani do wiary
Uczeń:
4. zna II artykuł wiary
i omawia biblijne wydarzenia
świadczące o boskości oraz
człowieczeństwie Jezusa.

-

-

XXV Wezwani do wiary
Uczeń:
4. zna II artykuł wiary
i omawia biblijne wydarzenia
świadczące o boskości oraz
człowieczeństwie Jezusa.
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Ecce homo – oto
człowiek – II
artykuł wiary

- naśladowanie Jezusa, który „przyjął postać
sługi”.
- Z czym kojarzy się symbol krzyża?
- Jezus Chrystus prawdziwy człowiek – Ecce
- homo;
- symbolika krzyża;
- „teologia krzyża” w kościele luterańskim.

Światło w
ciemności – II
artykuł wiary –
„zstąpił do piekieł”

- Czy piekło istnieje?
- II artykuł wyznania wiary - Jezus „zstąpił
do piekieł”;
- biblijne pojęcia opisujące piekło;
- definicja piekła;
- sens i znaczenie zstąpienia Jezusa do piekieł
jest wewnętrzną stroną Jego zwycięstwa nad
grzechem, szatanem i śmiercią;
- świąteczne przeżywanie Wielkiej Soboty.

W grobie
narodzony – II
artykuł wiary –
„trzeciego dnia
zmartwychwstał”

- Czy można narodzić się w grobie?
- II artykuł wyznania wiary - Jezus “
trzeciego dnia zmartwychwstał”;
- świadectwo Nowego Testamentu o
zmartwychwstaniu Chrystusa;
- sens tak sformułowanego tematu: „w grobie
narodzony”;
- radosne przeżywanie Wielkanocy.

Pan panów, Król
królów – II artykuł
wiary – „wstąpił
na niebiosa”

- Czy niebo istnieje naprawdę?
- biblijne opisy wniebowstąpienia Jezusa, Jego
panowania, powtórnego przyjścia i sądu
ostatecznego;

Uczeń:
- omawia różne symbole krzyża i ich
genezę;
- analizuje siedem słów Chrystusa na
krzyżu;
- zna pieśń: O głowo, coś zraniona,
ŚE nr 142,1.7;
Uczeń:
- wyjaśnia różne pojęcia biblijne
określające piekło;
- przedstawia znaczenie zstąpienia Jezusa
do piekieł;
- zna pieśń: Chrystus Pan wstał, ŚE nr 173.

Uczeń:
- analizuje teksty biblijne dotyczące
zmartwychwstania Chrystusa;
- przedstawia ważność zmartwychwstania
dla współczesnego człowieka;
- zna pieśń: Wpuść, o słońce wielkanocne,
ŚE nr 202.

Uczeń:
- analizuje teksty biblijne dotyczące
wniebowstąpienia Jezusa;
- opisuje czym jest niebo, miejsce

XV Wezwani do wiary
Uczeń:
4. zna II artykuł wiary
i omawia biblijne wydarzenia
świadczące o boskości oraz
człowieczeństwie Jezusa.
XV Wezwani do wiary
Uczeń:
4. zna II artykuł wiary
i omawia biblijne wydarzenia
świadczące o boskości oraz
człowieczeństwie Jezusa.
XXIII Świadectwo wiary
Kościoła
Uczeń:
12. omawia wydarzenia
Wielkiego Tygodnia,
Wielkanocy, Wniebowstąpienia
Pańskiego i Zesłania Ducha
Świętego;
XV Wezwani do wiary
Uczeń:
4. zna II artykuł wiary
i omawia biblijne wydarzenia
świadczące o boskości oraz
człowieczeństwie Jezusa.
XXIII Świadectwo wiary
Kościoła
Uczeń:
12. omawia wydarzenia
Wielkiego Tygodnia,
Wielkanocy, Wniebowstąpienia
Pańskiego i Zesłania Ducha
Świętego;
XV Wezwani do wiary
Uczeń:
4. zna II artykuł wiary
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- gotowość na powtórne przyjście Jezusa i sąd
ostateczny.

zamieszkania Boga;
- odszukuje opisy nieba w literaturze
i filmie;
- zna pieśń: Jezus jako Król panuje,
ŚE nr 207,1.

Tylko Chrystus –
II artykuł wiary

- Kim jest Chrystus?
- różne perspektywy postrzegania osoby
Jezusa Chrystusa;
- tytuły mesjańskie;
- utożsamianie się ze świadectwem o Jezusie
złożonym przez uczniów.

Uczeń:
- analizuje teksty biblijne o tytułach
mesjańskich Jezusa;
- porównuje opis Jezusa, jako nauczyciela,
w czterech ewangeliach.

Duch Święty – III
artykuł wiary –
Bóg w działaniu

- Kim jest Duch Święty?
- działalność Ducha Świętego;
- otwartość na działanie Ducha Świętego;
- rola Ducha Świętego – Boga w działaniu.

Uczeń:
- analizuje teksty biblijne opisujące Ducha
Świętego;
- omawia symbole Ducha Świętego;
- przedstawia znaczenie owoców Ducha
Świętego w swoim życiu.

XXV Wezwani do wiary
Uczeń:
5. zna III artykuł wiary
i przedstawia znaczenie Ducha
Świętego oraz wymienia owoce
Jego działania;
XXIII Świadectwo wiary
Kościoła
Uczeń:
12. omawia wydarzenia
Wielkiego Tygodnia,
Wielkanocy, Wniebowstąpienia
Pańskiego i Zesłania Ducha
Świętego;

Społeczność
świętych – III
artykuł wiary

- Co to jest „społeczność świętych”?
- aktywne uczestniczenie w życiu Kościoła;
- otwarcie się na drugiego człowieka.

Uczeń:
- przedstawia, czym jest społeczność
świętych;
- omawia, czym jest Kościół.

Jedność w
różnorodności – III

- Co to jest ekumenizm?
- postawy ekumeniczne;

Uczeń:
- wymienia organizacje ekumeniczne

XXV Wezwani do wiary
Uczeń:
5. zna III artykuł wiary
i przedstawia znaczenie Ducha
Świętego oraz wymienia owoce
Jego działania;
XXV Wezwani do wiary
Uczeń:

i omawia biblijne wydarzenia
świadczące o boskości oraz
człowieczeństwie Jezusa.
XXIII Świadectwo wiary
Kościoła
Uczeń:
12. omawia wydarzenia
Wielkiego Tygodnia,
Wielkanocy, Wniebowstąpienia
Pańskiego i Zesłania Ducha
Świętego;
XV Wezwani do wiary
Uczeń:
4. zna II artykuł wiary
i omawia biblijne wydarzenia
świadczące o boskości oraz
człowieczeństwie Jezusa.
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artykuł wiary ekumenizm

- istota ekumenizmu;
- dzieje ekumenizmu;
- organizowanie spotkań o charakterze
ekumenicznym.

w Polsce;
- opisuje działania ekumeniczne w swojej
okolicy;
- zna pieśń: To przykazanie Ja dziś,
ŚE nr 833;

Świątynią Bożą
jesteście – III
artykuł wiary

- Czy moje ciało jest świątynią?
- skutki działania Ducha Świętego w
wymiarze indywidualnym i eklezjalnym;
- za sprawą Ducha Świętego, Bóg z
grzesznego ciała człowieka czyni swoją
świątynię;
- odpowiedzialne świadectwo wierzących we
współczesnym świecie.

Uczeń:
- analizuje teksty biblijne o działaniu Ducha
Świętego;
- omawia, co sprawia Duch Święty w życiu
człowieka i Kościoła;
- zna pieśń: Bądźmy jedno w Panu,
ŚE nr 542.

Zebrani pod
krzyżem – Pasja

- Czym jest Pasja?
- cierpienie i śmierć Jezusa Chrystusa na
krzyżu;
- okres czasu pasyjnego (kalendarz Kościoła);
- wpływ okresu pasyjnego na nabożeństwo
(liturgia, barwy liturgiczne, pieśni);
- o Pasji w tekstach literackich, dziełach
plastycznych i muzyce.

XXIII Świadectwo wiary
Kościoła
Uczeń:
5. zna stałe i zmienne święta
roku kościelnego oraz omawia
ich znaczenie;
11. charakteryzuje liturgiczne
zmiany w poszczególnych
okresach roku kościelnego.
XXIII Świadectwo wiary
Kościoła
Uczeń:
12. omawia wydarzenia
Wielkiego Tygodnia,
Wielkanocy, Wniebowstąpienia
Pańskiego i Zesłania Ducha
Świętego.
XXIII Świadectwo wiary
Kościoła
Uczeń:

„I za mnieś umarł”
– Wielki Tydzień

- Dlaczego mamy Wielki Tydzień?
- wydarzenia, które upamiętniają kolejne dni
Wielkiego Tygodnia;
- liturgia Niedzieli Palmowej, Wielkiego
Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej
Soboty;
- świadome uczestnictwo w liturgii Wielkiego
Tygodnia.

Uczeń:
- przedstawia zmiany zachodzące w liturgii
nabożeństwa w okresie pasyjnym;
- przypomina święta roku kościelnego ze
zwróceniem uwagi na niedziele w czasie
pasyjnym;
- analizuje treść wierszy i pieśni pasyjnych.
- zna pieśń: Baranku Boży niewinny,
ŚE nr 365.
Uczeń:
- wymienia dni Wielkiego Tygodnia
i omawia na podstawie tekstów biblijnych
wydarzenia związane z nimi;
- opowiada o znaczeniu Wielkiego Piątku dla
ewangelików;
- zna pieśń: O głowo, coś zraniona,
ŚE nr 142,1.7.

Chrystus Pan
zmartwychwstał –
Wielkanoc

- Dlaczego świętujemy niedzielę?
- biblijne znaczenia okresu wielkanocnego;
- ważność zmartwychwstania Jezusa;
- inspiracje płynące z Wielkanocy w różnych

Uczeń:
- analizuje teksty biblijne
o zmartwychwstaniu Chrystusa;
- przypomina, dlaczego niedziela jest dniem

V
Świadectwo
wiary Kościoła –
w zwiastowaniu
i sakramentach

6. omawia pojęcia: społeczność
świętych i ekumenizm.
XIX Kościół ewangelicki
w Polsce
Uczeń:
3. wyjaśnia znaczenie słowa
ekumenia.
XXV Wezwani do wiary
Uczeń:
5. zna III artykuł wiary
i przedstawia znaczenie Ducha
Świętego oraz wymienia owoce
Jego działania;
XX Powołani do życia
Uczeń:
1. wie, co to znaczy być
chrześcijaninem w Kościele
i w świecie;

92

„Królestwo, moc i
chwała” – Święta:
Wniebowstąpienie,
Zesłanie Ducha
Świętego, Trójcy
Świętej

Środki łaski Bożej
– Słowo i
sakramenty

Chrzest Święty

dziedzinach sztuki;
- radosne brzmienie pieśni i muzyki
wielkanocnej;
- tradycje wielkanocne.

świętym dla chrześcijan;
- omawia nazwy niedziel w okresie
po Wielkanocy;
- zna pieśń: Chrystus Pan wstał, ŚE nr 173

- Dlaczego Bóg jest w Trójcy Jedyny?
- święta i ich znaczenie: Wniebowstąpienie
Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego i Święto
Trójcy Świętej;
- nabożeństwa w tych okresach świątecznych
(liturgia, barwy liturgiczne, pieśni);
- o Wniebowstąpieniu, Zesłaniu Ducha
Świętego i Trójcy Świętej w tekstach
literackich, malarstwie i muzyce.
- Czym jest sakrament?
- sakrament Chrztu Świętego i Komunii
Świętej;
- środki łaski Bożej w sakramentach.

Uczeń:
- analizuje teksty biblijne dotyczące
Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha
Świętego;
- omawia na podstawie tekstów Marcina
Lutra, czym jest nauka o Trójcy Świętej;
- zna pieśń: Wierzyć mnie, Panie ucz,
ŚE nr 623,1-2

- Dlaczego jesteś ochrzczony?
- słowa Jezusa o chrzcie;
- sakramentalny wymiar Chrztu Świętego;
- porządek liturgiczny Chrztu Świętego ;
- znaczenie Chrztu Świętego dla człowieka;
- Chrzest Święty wg nauki M. Lutra i Ksiąg
Wyznaniowych Kościoła Luterańskiego;
- różne aspekty Chrztu Świętego (przymierze,
powołanie, obmycie, wszczepienie,
włączenie, obietnica).

Uczeń:
- analizuje teksty biblijne dotyczące
ustanowienia sakramentu Chrztu Świętego;
- omawia teksty z Małego katechizmu oraz
z Wyznania augsburskiego lub innych ksiąg
wyznaniowych;
- wymienia, czym jest chrzest dla wierzącego
człowieka.

Uczeń:
- wie, co to jest sakrament i umie wymienić
sakramenty;
- zna słowa ustanowienia dwóch
sakramentów;
- analizuje teksty z Ksiąg Wyznaniowych
Kościoła Luterańskiego dotyczące Chrztu
Świętego i Komunii Świętej;
- zna pieśń: Za rękę weź mnie, Panie,
ŚE nr 713

11. charakteryzuje liturgiczne
zmiany w poszczególnych
okresach roku kościelnego;
12. omawia wydarzenia
Wielkiego Tygodnia,
Wielkanocy, Wniebowstąpienia
Pańskiego i Zesłania Ducha
Świętego.
XXIII Świadectwo wiary
Kościoła
Uczeń:
12. omawia wydarzenia
Wielkiego Tygodnia,
Wielkanocy, Wniebowstąpienia
Pańskiego i Zesłania Ducha
Świętego.
XXI Wspólnota parafii
Uczeń:
1. wyjaśnia, czym jest: Chrzest
Święty, Komunia Święta,
konfirmacja, parafia,
powszechne kapłaństwo.
XXIII Świadectwo wiary
Kościoła
Uczeń:
13. omawia znaczenie
sakramentów oraz zna teksty
biblijne odnoszące się do nich.
XXI Wspólnota parafii
Uczeń:
1. wyjaśnia, czym jest: Chrzest
Święty, Komunia Święta,
konfirmacja, parafia,
powszechne kapłaństwo.
XXIII Świadectwo wiary
Kościoła
Uczeń:
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Wieczerza Pańska

- Czy Wieczerza Pańska, Sakrament Stołu
Pańskiego i Komunia Święta - to to samo?
- słowa ustanowienia Wieczerzy Pańskiej;
- zbawcze działanie Jezusa w Wieczerzy
Pańskiej;
- liturgia komunijna;
- Komunia Święta – wspólnota wierzących ze
swym Panem;
- pierwsze przystąpienie do Sakramentu
Ołtarza.

Uczeń:
- wymienia różne nazwy sakramentu
Komunii Świętej;
- zna liturgię komunijną;
- wie, dlaczego powinniśmy przystępować
często do sakramentu Komunii Świętej.

Pokuta

- Dlaczego trzeba pokutować?
- moje życie i postępowanie;
- istota pokuty;
- modlitwa spowiednia;
- znaczenie spowiedzi.

Uczeń:
- wie, czym jest pokuta i spowiedź;
- analizuje teksty z Ksiąg wyznaniowych
dotyczące spowiedzi;
- zna modlitwę spowiednią.

Konfirmacja

- Dlaczego chcę być konfirmowany?
- znaczenie konfirmacji;
- Chrzest Święty a Komunia Święta;
- odpowiedzialność za składane ślubowanie
konfirmacyjne.

Uczeń:
- wie, czym jest konfirmacja;
- analizuje teksty z podręcznika dotyczące
składanego przyrzeczenia w dniu
konfirmacji;
- przygotowuje podziękowanie dla rodziców
wypowiedziane w dniu konfirmacji.

13. omawia znaczenie
sakramentów oraz zna teksty
biblijne odnoszące się do nich.
XXI Wspólnota parafii
Uczeń:
1. wyjaśnia, czym jest: Chrzest
Święty, Komunia Święta,
konfirmacja, parafia,
powszechne kapłaństwo.
XXIII Świadectwo wiary
Kościoła
Uczeń:
13. omawia znaczenie
sakramentów oraz zna teksty
biblijne odnoszące się do nich.
XX Powołani do życia
Uczen:
3. zna pojęcia: grzech,
sprawiedliwość Boża,
usprawiedliwienie.
XXIII Świadectwo wiary
Kościoła
Uczeń:
14. umie modlitwę spowiednią.
XXI Wspólnota parafii
Uczeń:
1. wyjaśnia, czym jest: Chrzest
Święty, Komunia Święta,
konfirmacja, parafia,
powszechne kapłaństwo.
XXIII Świadectwo wiary
Kościoła
Uczeń:
15. omawia znaczenie
konfirmacji.
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VI
Wspólnota
parafii

„Teraz w młodych
życia latach”

- Dlaczego warto należeć do grupy
młodzieżowej?
- praca młodzieżowa w kontekście
historycznym i współcześnie;
- znaczenie poszukiwania nowych form pracy
wśród młodzieży;
- akcje i wydarzenia „ z życia młodzieży
luterańskiej”;
- zaangażowanie do działania i uczestniczenia
w proponowanych programach i akcjach.

Uczeń:
- wymienia różne formy pracy młodzieżowej
w Kościele i w parafii;
- wybiera formy działalności odpowiedniej
dla siebie;
- zna pieśń: Panie, połącz nas, ŚE nr 308.

Żyć wiarą

- Co znaczy, być chrześcijaninem?
- istota wiary;
- trwanie w wierze Kościoła.

Uczeń:
- wie, czym jest apologia;
- analizuje teksty biblijne o wierze;
- zna stosunek chrześcijan do innych religii;
- zna pieśń: To przykazanie Ja dziś,
ŚE nr 833.

Kościół w mediach

- Czy w Internecie znajdę informacje o
Kościele i parafii?
- Kościół jest powołany do przekazywania
Dobrej Nowiny;
- różne możliwości przekazywania Ewangelii,
- ewangelickie wydawnictwa, audycje, i
strony internetowe;
- zaangażowanie w służbie Kościoła.

Uczeń:
- analizuje teksty biblijne dotyczące potrzeby
przekazywania Dobrej Nowiny;
- wymienia ewangelickie wydawnictwa,
czasopisma i strony internetowe;
- omawia stronę internetową swojej parafii.

Poznajmy się –
sześć diecezji
naszego Kościoła

- Czy znam swoją diecezję?
- diecezja i jej rola w Kościele;
- strony internetowe ewangelickich diecezji;
- informacje o różnych parafiach
wchodzących w skład poszczególnych
diecezji.

Uczeń:
- omawia podział terytorialny swojego
Kościoła w Polsce;
- odnajduje w Internecie informacje o
działalności diecezji w Kościele.

XX Powołani do życia
Uczeń:
1. wie, co to znaczy być
chrześcijaninem w Kościele i w
świecie.
XXI Wspólnota parafii
Uczeń:
5. zbiera informacje oraz
poznaje różne formy pracy
młodzieżowej w parafii, diecezji
i Kościele.
XX Powołani do życia
Uczeń:
1. wie, co to znaczy być
chrześcijaninem w Kościele
i w świecie;
2. wie, jak z godnością odnosić
się do drugiego człowieka.
XIX Kościół ewangelicki
w Polsce
Uczeń:
2. podaje podstawowe
informacje na temat Kościoła
luterańskiego lub
reformowanego, lub
metodystycznego w Polsce,
swojej diecezji i parafii.
XIX Kościół ewangelicki
w Polsce
Uczeń:
2. podaje podstawowe
informacje na temat Kościoła
luterańskiego lub
reformowanego, lub
metodystycznego w Polsce,
swojej diecezji i parafii;
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