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CEL: 

Zasadniczym celem katechizacji w klasie pierwszej jest wprowadzenie w poznanie podstawowych 

prawd wiary i życia chrześcijańskiego. Jest oparty na idei dziecięctwa Bożego, które staje się 

udziałem ochrzczonego dzięki tajemnicy Jezusa Chrystusa. Założenia nauczania religii zmierzają 

do inicjowania wychowania religijno-moralnego uczniów w duchu sakramentu chrztu, pokuty  

i Eucharystii oraz przeżywanych świąt i okresów roku liturgicznego. Mówią jak ważna jest służba 

w rozbudzeniu życia wiary i wprowadzają dziecko w życie Kościoła, jako społeczności parafialnej.  
 

 

 
 

WIADOMOSCI UMIEJĘTNOŚCI 

Witam. Bądź pochwalony Panie! 

 Uczeń zna chrześcijańskie pozdrowienia 

 Uczeń wie, jakie znaki wskazują na 

     obecność Boga w świątyni 

 Uczeń wie, że chrzcielnica w kościele służy 

przy udzielaniu chrztu świętego 

 Wie, że od chrztu jest włączony do rodziny 

Jezusa 

 Uczeń wie co znaczy naznaczenie krzyżem 

w czasie chrztu św. 

 Uczeń zna scenę zwiastowania 

 Zna modlitwę Zdrowaś Mario 

 Uczeń wie, że różaniec jest modlitwa; 

     kojarzy ją z niektórymi wydarzeniami  

     zbawczymi 

Uczeń potrafi witać się odpowiednio 

     do sytuacji 

Uczeń chętnie posługuje się 

     chrześcijańskimi pozdrowieniami 

Uczeń potrafi odpowiednio zachowywać się           

     w świątyni 

Uczeń szanuje bliskich i kapłanów jako 

     członków rodziny Jezusa 

Uczeń potrafi przeżegnać się, szanuje 

     miejsca, gdzie jest krzyż 

Uczeń potrafi przyjąć właściwą postawę  

     podczas słuchania Słowa Bożego 

Uczeń modli się do Maryi i Jezusa 

Dziękuję i chwalę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi św. 

Wie, że Bóg stworzył świat, o którym uczy 

     się w szkole 

Wie, że każdy ma swojego Anioła Stróża 

Uczeń zna sposoby, gesty i słowa, którymi 

     można podziękować za dary Bogu i   

     ludziom 

Uczeń rozpoznaje w sobie działanie Ducha 

     świętego      

Uczeń wie, że rodzina, do której należy jest  

     darem

Wie, że należy ze swoją rodzina do rodziny 

     Jezusa 

Uczeń wie, że Bóg kocha nas i uczynił nas  

     swoimi dziećmi

Uczeń wie, że Jezus wstąpił do nieba, zna 

     obietnicę o Jego obecności wśród ludzi 

Zna sposoby obecności Jezusa 

Uczeń jest wdzięczny Bogu za stworzony      

     świat. 

Uczeń modli się do Anioła Stróżą   

Uczeń umie podziękować  za otrzymane    

     dobro Bogu i ludziom 

Umie podziękować za dobro w sobie, którego  

     autorem jest Duch Święty   

Potrafi zauważyć w swoim życiu działanie 

     Ducha Świętego i modli się do Niego 

Uczeń jest wdzięczny Bogu za rodzinę 

Uczeń jest wdzięczny Bogu za to, że jest 

     dzieckiem Bożym. 

Uczeń potrafi wskazać Pismo Święte, krzyż, 

     świecę, 

Ceni możliwość  spotkania z Jezusem, 

     a świadczy o tym przez praktykowanie    

     codziennej modlitwy, udział we Mszy Świętej 



     zmartwychwstałego 

Wie, że Pismo Święte jest Słowem Boga 

    skierowanym do ludzi 

Uczeń chętnie słucha Słowa Bożego 

 

Proszę. Wysłuchaj nas Panie. 

Wie, że powinien się kierować miłością 

     Boga i ludzi 

Wie, jak postępować, aby zostać świętym. 

Wie, ze zmarli zmartwychwstaną

Zna modlitwę Wieczny Odpoczynek 

Zna treść przykazania miłości i wie, 

     że przyniósł nam je Jezus   

Wie, że Jezus jest obecny w każdym 

     człowieku 

Wie, że Jezus modlił się do Swego Ojca  

Zna modlitwę Ojcze Nasz 

Wie, że Bóg pragnie, abyśmy też byli 

     świętymi 

Wie, że Królestwo Boże prawdziwego 

     szczęścia i radości budują ludzie żyjący  

     według nauki Chrystusa 

Wie, że droga do prawdziwego szczęścia 

     to wypełnianie woli Boga, który pragnie   

     byśmy wzajemnie się miłowali 

Zna przykazanie miłości 

Wie, że Bóg na początku obiecał zesłać 

     Zbawiciela 

Wie, że Bóg spełnia dane obietnice 

Wie, że Jezus jest obecny w Eucharystii 

Wie, gdzie urodził się Jezus i kto był 

     pierwszym świadkiem tego wydarzenia 

Zna scenę pokłonu trzech mędrców i wie, 

    że szukali Jezusa i ofiarowali Mu złoto   

     kadzidło i mirrę 

Wie, że rodzina z Nazaretu jest wzorem 

     dla wszystkich rodzin 

Zna scenę ofiarowania w świątyni 

Wie, że Jezus jest światłem dla ludzi 

Wie, że krzyż Jezusa jest znakiem wielkiej 

     miłości Boga do człowieka      

 

Uczeń pragnie dobrze postępować w życiu 

     i tak okazywać swoja relacje z  Jezusem 

Potrafi wymienić konkretne dobre czyny  

Uczeń chce zostać świętym czyli 

     przyjacielem Jezusa 

Umie modlitwę za zmarłych 

Potrafi motywować   postępowanie nowym 

     przykazaniem miłości 

Potrafi dostrzec potrzeby innych ludzi 

Chce pracować nad postawą bezinteresownej 

     pomocy innym 

Uczeń umie opowiedzieć o modlitwie          

     i zaufaniu Jezusa do Ojca 

Zwraca się prośbą do Boga 

Uczeń potrafi odpowiadać na wezwania    

     modlitwy powszechnej

Potrafi sformułować własną modlitwę        

     w modlitwie spontanicznej 

Potrafi wskazać  przykłady dobra i jego 

     zagrożenia 

Potrafi opowiedzieć o niebie w sercach ludzi 

     dobrych 

Potrafi opowiedzieć   jak stawać   się świętym 

     i jak świętować w niedzielę 

Potrafi wytłumaczyć co znaczy ubodzy 

     w duchu 

Oczekuje z radością na przyjście Jezusa 

Potrafi przygotować się do świętowania 

     Bożego Narodzenia przez dobre uczynki 

Chętnie ofiarowuje je Jezusowi 

Uczeń modli się za swoich bliskich 

Modli się z rodzicami - ceni taką modlitwę. 

Adoruje Dzieciątko Jezus śpiewając kolędy. 

Modli się z rodzicami - ceni taką modlitwę. 

Pragnie podążać za Jezusem - Światłością 

     świata 

   Dziękuje  Jezusowi za Jego miłość 

     i miłosierdzie, za śmierć i zmartwychwstanie. 

Przepraszam. Panie, zmiłuj się nad nami. 

Wie, że wolą Boga jest  nasze szczęście 

     wieczne 

Wie, że dobry Bóg troszczy się o swoje 

     stworzenie i karmi nas. 

Wie, że prosząc Boga o przebaczenie  

Modlitwę prośby kończy słowami; bądź  

     wola Twoja. 

Szanuje Boże stworzenia 

Gdy trzeba prosi o przebaczenie Boga i ludzi 

Potrafi przepraszać Boga aktem pokuty 



     naszych przewinień powinniśmy     

     przebaczać również naszym winowajcom 

Wie, że Jezus pokonał zło i chce przed nim 

     ratować      człowieka 

Wie, że Wielki Post rozpoczyna się Środą 

     Popielcową 

Wie, że w Niedzielę Palmową obchodzimy 

     pamiątkę wjazdu Jezusa  do Jerozolimy 

Zna opowieść o Ostatniej Wieczerzy 

Wie, że na ołtarzu Pan Jezus dokonuje  

     przemiany chleba w Ciało Swoje i wina    

     w  Krew Swoja 

Uczeń wie, że Jezus umarł z miłości do nas 

 

    w czasie Mszy św. 

Chętnie przebacza 

Doświadcza Bożej opieki i pomocy 

     w walce ze złem 

Podejmuje wysiłek pracy nad sobą 

Podejmuje postanowienie wielkopostne 

Potrafi zachować się wobec Jezusa 

     ukrytego w Najświętszym Sakramentem. 

Chętnie uczestniczy we Mszy św. , która 

     uobecnia to co się wydarzyło w Wieczerniku 

Jest wdzięczny Bogu za ofiarę krzyżową 

     i otwarcie drogi do nieba. 

 

 

 

WIADOMOŚCI UMIEJĘTNOŚCI 

 

Czekam, przyjdź Panie Jezu! 

 
Wie, że w Wielkanoc obchodzimy 

     pamiątkę zmartwychwstania Jezusa 

Zna formuły liturgiczne mówiące             

     o Zmartwychwstaniu Jezusa 

   Wie, ze paschał jest znakiem obecności 

     Chrystusa zmartwychwstałego wśród nas 

Wie, że Jezus wstępując do nieba obiecał  

     przygotować dla nas miejsce w niebie

Wie o obietnicy, zesłaniu i działaniu Ducha  

     Świętego 

Wie, ze Msza Święta to uczta, na którą  

     zaprasza nas Jezus 

 

Raduje się faktem zmartwychwstania 

Żyje nadzieją życia wiecznego w niebie 

Chętnie spotyka się ze zmartwychwstałym 

    Jezusem na Mszy św. we wspólnocie    

    Kościoła 

Należycie świętuje niedzielę 

Modli się do Ducha św.   

Jest wdzięczny za dar Ducha św. 

    otrzymany na chrzcie 

radością odpowiada na zaproszenie 

    Jezusa w modlitwie 

 

Czuwam z Maryją i świętymi. Razem czuwamy 

 
 Poznaje rolę Maryi w życiu Jezusa 

 Wie jak wygląda procesja Bożego Ciała 

 Zna treść przykazania miłości i wie, 

                że przyniósł nam je Jezus 

 Wie, że Jezus jest obecny w każdym 

                człowieku 

 Wie kto to jest misjonarz 

 Dostrzega znaczenie różnych kolorów 

                używanych w czasie roku liturgicznego 

 Wie, że św. Franciszek jest wzorem miłości 

 Boga i szacunku do Bożych stworzeń 

 Wie, ze Jezus będzie przy nim także 

                w czasie wakacji 

Stara się naśladować Matkę Boga                                                                    

Potrafi zachować się wobec Jezusa 

      ukrytego w Najświętszym Sakramencie 

Chce tak jak Jezus kochać Boga i ludzi 

Szanuje każdego człowieka 

odli się za misjonarzy 

Potrafi powiedzieć jaki kolor jest używany 

      podczas najważniejszych świąt i dlaczego 

Szanuje świat stworzony przez Boga

Potrafi powiedzieć o  swoich obowiązkach,    

      wynikających z wiary w Jezusa, w czasie   

      wakacji  

 



 

Ocenę w nauczaniu wczesnoszkolnym traktujemy jako środek wspierania ucznia, wzmacniania 

pozytywnej postawy wobec ludzi i Boga. Nie jest to więc ocena według tzw. obiektywnych 

kryteriów typowych dla wewnątrzszkolnego systemu oceniania z innych przedmiotów. Oceniamy 

głównie wysiłek dziecka, indywidualizując wymagania zależnie od możliwości i zdolności ucznia. 

Sprawdzamy też i oceniamy wiedzę dotyczącą treści poprzednich klas. 


