
Rozkład materiału – treści programowe dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 
 
Przedmiot: religia 
Klasa: pierwsza szkoły podstawowej 
Tygodniowa liczba godzin: 2 
Środki dydaktyczne: 

• podręcznik dla ucznia: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Podręcznik do nauki religii dla klasy I szkoły podstawowej. 
ROZDZIAŁ 

 
CELE 

 
TEMATY 

 

I. 
Pozdrawiamy Boga, 
pozdrawiamy bliźnich 
 

– Uświadomienie znaczenia relacji we wspólnocie 
dzieci Bożych. 

– Zapoznanie z postacią Świętej Kingi, patronki 
klasy pierwszej. 

– Zapoznanie z pozdrowieniami świeckimi i 
chrześcijańskimi. 

– Wyjaśnienie znaczenia pozdrowień 
chrześcijańskich. 

– Ukazanie Biblii jako Księgi wyrażającej miłość 
Boga do ludzi. 

– Uświadomienie obowiązku uczestniczenia w 
niedzielnej Mszy Świętej. 

– Kształtowanie umiejętności słuchania słów Boga. 

1. Spotkania dzieci Bożych w klasie pierwszej. 
2. Kiedy w mojej klasie wszyscy czują się dobrze? 
3. Święta Kinga patronką wspólnoty dzieci Bożych. 
4. Nasze powitania i pozdrowienia. 
5. Księga nad księgami. 
6. W każdą niedzielę idę do domu Bożego. 

II. 
Dziękujemy i chwalimy 
Boga 
 

– Ukazanie Boga jako Stwórcy świata. 
– Odkrywanie darów Boga w otaczającym świecie. 
– Wyjaśnienie roli aniołów w życiu człowieka. 
– Poznanie modlitwy Aniele Boży. 
– Zapoznanie z symboliką wody i światła oraz 

wyjaśnienie ich znaczenia. 
– Kształtowanie postawy wdzięczności za dar życia, 

zaufania Bogu i zawierzenia Mu. 

7. Bóg stworzył piękny świat 
8. Aniołowie posłańcami Boga. 
9. Podziwiamy dzieła Boga. 

10. Woda oczyszcza i podtrzymuje życie. 
11. Światło rozpala i oświeca. 
12. Dziękujemy za życie, zdolności i talenty. 

III. 
W modlitwie 

– Ukazanie modlitwy jako rozmowy z Bogiem. 
– Ukazanie znaczenia modlitwy za zmarłych. 

13. Jezus zaprasza nas do modlitwy. 
14. W modlitwie pamiętamy o zmarłych. 



ROZDZIAŁ 
 

CELE 
 

TEMATY 
 

spotykamy się z Bogiem 
Ojcem i prosimy z 
wiarą 
 

– Kształtowanie postawy szacunku wobec znaku 
krzyża. 

– Uświadomienie roli modlitwy w rodzinie. 

15. Jezus uczy nas modlitwy. 
16. Znak krzyża. 
17. Modlitwa w rodzinie. 
18. Na Mszy Świętej chwalimy Pana Boga. 

IV. 
Oczekujemy z wiarą 
 

– Przybliżenie czasu Adwentu. 
– Ukazanie wydarzeń związanych z narodzeniem 

Jezusa. 
– Ukazanie postaci i misji Jana Chrzciciela. 
– Wyjaśnienie roli rodziców i rodziców chrzestnych 

w wychowaniu religijnym dziecka. 
– Ukazanie roli wstawiennictwa patronów w życiu 

człowieka. 

19. Adwent – z Maryją czekamy na Jezusa. 
20. Narodzenie Jezusa. 
21. Chwalimy Jezusa maleńkiego. 
22. Proszę Boga i ludzi. 
23. Jan Chrzciciel. 
24. Rodzice proszą o chrzest. 
25. Wstawiennictwo świętych – nasi patroni. 

V. 
Stajemy się dziećmi 
Bożymi 
 

– Ukazanie chrztu świętego jako momentu włączenia 
do wspólnoty miłości. 

– Ukazanie chrztu jako źródła miłości Boga do ludzi. 
– Uświadomienie prawdy, że od chwili chrztu 

świętego stajemy się umiłowanymi dziećmi Boga i 
powołanymi do świętości. 

– Zachęcanie do poznawania kościoła jako domu 
Boga i miejsca spotkania wspólnoty dzieci 
Bożych. 

26. Bóg zaprasza nas do wspólnoty. 
27. Chrzcielnica i woda życia. 
28. Tajemnica chrztu świętego. 
29. Dary, które otrzymujemy na chrzcie świętym. 
30. Jestem umiłowanym dzieckiem Bożym. 
31. Kościół – dom Boga. 

VI. 
Słuchamy Boga 
 

– Wyjaśnienie potrzeby uważnego słuchania Boga i 
ludzi. 

– Ukazanie roli codziennej modlitwy – pacierza. 
– Zachęcenie do udziału w modlitwie różańcowej. 
– Ukazanie Ewangelii opisującej życie Jezusa. 
– Omówienie podstawowych gestów i słów na 

modlitwie. 

32. Słuchamy Boga i ludzi. 
33. Na modlitwie słuchamy dobrego Boga. 
34. Codzienna rozmowa z Bogiem – pacierz. 
35. Historia Pana Jezusa i Jego Matki w tajemnicach Różańca Świętego. 
36. Poznajemy życie Jezusa opisane w Ewangelii. 
37. Bóg mówi do nas przez kapłanów. 
38. Słuchamy Boga na Mszy Świętej. 

VII. – Ukazanie prawdy, że Jezus przebacza grzechy. 39. Kiedy i za co przepraszamy? 



ROZDZIAŁ 
 

CELE 
 

TEMATY 
 

Przepraszamy za zło 
 

– Ukazanie znaczenia Wielkiego Postu w życiu 
człowieka i odkrycie potrzeby nawrócenia. 

– Wprowadzenie do modlitwy przeproszenia. 
– Wyjaśnienie formuły wyrzeczenia grzechu podczas 

chrztu świętego. 
– Wyjaśnienie pojęcia sumienia. 
– Przybliżenie informacji o konfesjonale i 

sakramencie pokuty i pojednania. 

40. W Wielkim Poście zmieniamy swoje postępowanie. 
41. Z Jezusem na drodze krzyżowej. 
42. Na chrzcie świętym wyrzekamy się grzechu. 
43. Najpiękniejszy kwiat – sumienie. 
44. „Ach, żałuję za me złości…” 
45. Konfesjonał – miejsce pojednania z Bogiem i ludźmi. 
46. Panie, zmiłuj się nad nami – Wielki Piątek 

VIII. 
Radujemy się z 
obecności Pana Jezusa 
 

– Wyjaśnienie znaczenia świąt wielkanocnych. 
– Ukazanie w zmartwychwstaniu Jezusa źródła 

prawdziwej radości, pokoju, miłości i szczęścia. 
– Zapoznanie z przykazaniem miłości. 
– Zapoznanie z podstawowymi wiadomościami o 

Duchu Świętym. 
– Zachęcenie do radosnego oczekiwania i 

przygotowania do pierwszego spotkania z Jezusem 
w Komunii Świętej.  

47. Dzień Zmartwychwstania. 
48. Symbole wielkanocne. 
49. Zmartwychwstały – obecny wśród nas. 
50. Jezus przynosi nam radość, pokój, miłość, szczęście. 
51. Przykazanie miłości. 
52. Przygotowuję się do spotkania ze Zmartwychwstałym w Komunii 

Świętej. 
53. Pan Jezus posyła nam Swego Ducha. 

IX. 
Z Maryją odpowiadam 
Bogu 
 

– Ukazanie roli matki w życiu człowieka. 
– Poznanie biblijnych scen związanych z Maryją. 
– Ukazanie Maryi jako matki Jezusa. 
– Odkrycie Maryi jako naszej Matki i Królowej 

Polski. 

54. Moja mama. 
55. Maryja – matka Jezusa. 
56. Maryja – nasza matka. 
57. Od Maryi uczymy się posłuszeństwa. 
58. Maryja – Królowa nieba i ziemi. 

X. 
Katechezy 
okolicznościowe 
 

– Przybliżenie informacji o życiu bł. Jana Pawła II. 
– Kształtowanie postawy przyjaźni i szacunku 

wobec rówieśników. 
– Kształtowanie postawy patriotyzmu i szacunku 

wobec symboli narodowych. 
– Kształtowanie postawy szacunku wobec znaków i 

symboli religijnych. 
– Kształtowanie postawy modlitwy prośby. 

59. Lolek – wśród rówieśników. 
60. Jestem Polakiem. 
61. Listy do Świętego Mikołaja. 
62. Ofiarowanie Pana Jezusa. 
63. Ze Świętą Kingą jadę na wakacje. 
64. Boże Ciało. 
65. Dziękujemy za rok szkolny. 



ROZDZIAŁ 
 

CELE 
 

TEMATY 
 

– Ukazanie tradycji pisania listów do Świętego 
Mikołaja. 

– Poznanie umiejętności realizacji uczynków miłości 
i miłosierdzia wobec swoich najbliższych. 

– Zapoznanie z wydarzeniem Ofiarowania Pańskiego 
i wyjaśnienie jego znaczenia. 

– Utrwalenie wiadomości o Świętej Kindze. 
– Zapoznanie z uroczystością Bożego Ciała. 
– Kształtowanie postawy wdzięczności wobec 

nauczycieli, katechetów i wychowawców za dobro 
otrzymane w ciągu roku szkolnego i 
katechetycznego. 
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