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I. WSTĘP 
Nazwa, odbiorcy i założenia programu 

Program koła religijnego „VIVUM TEMPLUM” adresowany jest do uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jamielniku. Dzieci 

i młodzież będą brać udział w zajęciach nadobowiązkowych prowadzonych społecznie dwa razy w miesiącu. Czas spotkania 45 minut. Program 

ułożony jest na jeden rok szkolno – katechetyczny (wrzesień 2005 – czerwiec 2006). 

Poznawanie i rozważanie Roku Liturgicznego będzie wyznaczało tematykę spotkań, ponieważ w roku liturgicznym mamy możliwość 

pogłębiania tajemnic wiary katolickiej. Tak, jak każdy przewodnik pomaga nam, abyśmy doszli do celu szczęśliwie i bezpiecznie, tak też Kościół 

prowadzi nas do domu Ojca drogą roku liturgicznego. 

  

Miejsce realizacji programu: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jamielniku oraz kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Siostry 

Faustyny w Jamielniku. 

 

Program w swoim założeniu uwzględnia: 

� „Podstawę programową katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce”, zatwierdzoną przez Konferencję Episkopatu Polski w Łowiczu w dniu 20 

czerwca 2001 r. 

� Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15.02.1999 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczenia do użytku szkolnego programów 

nauczania z zakresu kształcenia ogólnego (Dz. U. 1999 nr 14, poz. 130 § 2, ust. 2) ze zmianami z 21.09.2000 r. (Dz. U. 2000 nr 90, poz. 1000). 

� Program wychowawczy ZSP i G w Jamielniku 

 

„Nauczanie religii w szkole przekazuje dynamiczny zaczyn ewangelii oraz stara się nawiązać do pozostałych dziedzin nauki i wykształcenia, w tym 

mianowicie celu, by Ewangelia docierała do umysłów właśnie na samym terenie ich nauki i by cała ich kultura została zharmonizowana w blaskach  
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światła wiary” (Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium Ogólne o Katechizacji, Watykan 1997, 73). Kościół jest świadomy swego posłannictwa 

głoszenia wszystkim ludziom Dobrej Nowiny o zbawieniu stara się to zadanie wypełnić wszystkimi dostępnymi mu sposobami. Jednym z takich 

sposobów przepowiadania Dobrej Nowiny i spotkania się z Panem Bogiem jest przynależność i praca w Kole Religijnym. Uczniowie w ten sposób 

mogą bardziej rozwijać swoje życie religijne, poznawać sakramenty i odsłaniać historię zbawienia a wreszcie dawać świadectwo swojej wiary w życiu 

codziennym. 

 

II. CELE 

Cele poznawcze: 

� Zna święta i podział roku liturgicznego. 

� Potrafi wykonać powierzone mu funkcje liturgiczne, zaśpiewać piosenki religijne, modlić się, pracować w grupie. 

� Umie odkrywać Boga jako osobę i dawcę życia. 

� Zna podstawowe wiadomości o Piśmie Świętym i żyje Słowem Bożym. 

� Jest otwarty na Chrystusa i Jego dary w życiu osobistym, środowisku rodzinnym, parafialnym i szkolnym. 

� Zna podstawowe prawdy wiary wpływające na kształtowanie postaw swojego postępowania. 

� Potrafi w historii zbawienia ukazać działania miłosiernego Boga w historii świata i ludzi. 

� Pogłębianie zdolności do pełnego i aktywnego uczestnictwa w Eucharystii. 

� Zna i czerpie wzory z życia  Papieża Jana Pawła II i Świętej Siostry Faustyny. 

 

Cele kształcące: 

� Poprzez wiarę rozbudza swoje codzienne życie według zasad wiary. 

� Wychowanie i świętowanie Bożej obecności na przestrzeni roku liturgicznego. 

� Wyrażanie szacunku dla Kościoła i drugiego człowieka. 

� Wyrażanie postawy radości i wdzięczności za dar Jezusa i Maryi. 
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� Rozpoznawanie konkretnych potrzeb i organizowanie pomocy w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie. 

� W życiu codziennym wyraża zaufanie Bogu. 

 

 

III. METODY PRACY 

Program  ma za zadanie odkrywanie Boga, kształtowanie wśród dzieci wrażliwości na potrzeby innych i dawanie świadectwa. Cele te będzie można 

osiągnąć tylko wtedy, gdy program będzie miał charakter czynnościowy. W takim wypadku należy stosować różnorodne metody aktywizujące, które 

zarówno zapoznają ucznia z pewnymi informacjami, jak i stworzą sytuacje do samodzielnych poszukiwań informacji, porządkowania i przetwarzania. 

W realizacji programu pomocne będą następujące metody i techniki pracy: 

� Metody słowne – opowiadania, pogadanka wzbogacona obrazem, praca z tekstem Pisma Świętego, praca z książką i czasopismem, recytacja 

wierszy, czytanie i analiza opowiadań i bajek. 

� Metody plastyczne – rysunek na wspólnym plakacie, indywidualny projekt, „ciąg dalszy”. 

� Metody liturgiczne – czynny udział: czytanie lekcji i modlitwy powszechnej, śpiewanie psalmów, niesienie darów ofiarnych, adoracja, procesja. 

� Śpiew. 

� Wycieczki. 

� Projekcja filmów. 

� Teczki pracy ucznia. 

� Apele, wystawki, gazetki ścienne. 

� Metody aktywizujące m. in. drama, inscenizacje, burza mózgów, itd. 
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IV. WYKAZ MATERIAŁU NAUCZANIA 
 

Lp. 
Hasła programowe 
(tematy) Treści programowe Osiągnięcia 

1.  Oprawa Mszy Świętych: 
rozpoczęcie roku szkolnego i 
katechetycznego, dożynki 
parafialne, odpust parafialny, 
Dzień Papieski, rekolekcje 
Adwentowe, rekolekcje szkolno – 
parafialne, Niedziela 
Miłosierdzia Bożego, rocznica 
pierwszej Komunii Świętej, I 
Komunia Święta, rocznica 
powstania parafii, Boże Ciało, 
zakończenie roku szkolnego i 
katechetycznego. 

− Eucharystia jest szczytem i źródłem modlitwy 
Kościoła. 

− Chrześcijanie podczas Eucharystii wielbią Boga i 
dziękują Mu za Jego miłość do ludzi. 

− W Eucharystii Kościół uczy się od Jezusa zwracać 
się do Boga w sprawach życia w Bogu i z Bogiem. 

− Bóg przemawia do człowieka poprzez swoje 
słowo. 

− W modlitwie wiernych polecamy Bogu sprawy 
Kościoła powszechnego, ludzkości, narodu, osób 
potrzebujących, naszej parafii, zgromadzonej na 
Eucharystii wspólnoty. 

− Uczestnictwo w Eucharystii i w procesji 
eucharystycznej są okazją do dawania świadectwa 
wierze w realną obecność Chrystusa w ofierze 
Mszy Świętej.  

− Eucharystia jest miejscem, w którym Jezus karmi 
nas, obdarza siłą i mądrością, sprawia, że możemy 
coraz lepiej Go poznawać. 

− Historia powstania parafii. 

Katechizowany: 
− określa, czym jest Eucharystia; 
− tłumaczy, dlaczego chrześcijanie uważają 

eucharystię za szczyt i źródło modlitwy 
Kościoła; 

− wyjaśnia znaczenie Eucharystii jako ofiary 
uwielbienia i zbawienia składanej Bogu przez 
Chrystusa; 

− wyjaśnia określenie: Liturgia Słowa i Liturgia 
Eucharystyczna; 

− wyjaśnia, w jaki sposób Bóg przemawia do 
człowieka; 

− tłumaczy, dlaczego Kościół w czasie każdej 
Mszy Świętej rozważa słowo Boże; 

− tłumaczy znaczenie słów Jezusa o tym, że jeśli 
ktoś będzie spożywał Jego Ciało, będzie żył na 
wieki; 

− wyjaśnia, dlaczego częste przyjmowanie 
Komunii Świętej jest tak ważne dla uczniów 
Jezusa.  

2.  Różaniec we wspólnocie − Modlitwa rozmową ze spotkanym Jezusem. 
− Maryja, Matka Jezusa i nasza, wzorem 

rozmodlenia. 
− Podstawowe wiadomości o różańcu i o 

objawieniach Matki Bożej w Fatimie.  
− Modlitwa różańcowa jest streszczeniem Ewangelii 

opowiadającej o okazanej ludziom miłości. 
 

Katechizowany: 
− poznaje istotę modlitwy różańcowej; 
− zna budowę i  tajemnice różańca; 
− kształtuje swoje życie według tajemnic; 
− wyraża swoją systematyczność w praktykowaniu 

modlitwy różańcowej;         
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3.  Adwent – Nasze oczekiwanie na 
przyjście Zbawiciela  
 

− Adwent początkiem roku liturgicznego, czasem 
żywego, czujnego oczekiwania na spotkanie z 
Jezusem Chrystusem. 

− Roraty, wieniec adwentowy. 
− Wiara warunkiem przyjścia Mesjasza. 
− Adwent. Paruzja. 
− Mesjasz spełnia obietnice. 
− Maryja wzorem posłuszeństwa przez służbę Bogu 

i czynione dobro. 
− Bóg odpowiedział na tęsknotę i pragnienia ludzi, 

dając swego Syna dzięki wierze i posłuszeństwu 
Maryi. 

− Nawrócenie to przemiana wewnętrzna, pojednanie 
z Bogiem i ludźmi, postawa otwartości. 

Katechizowany: 
− wymienia podstawowe treści Adwentu; 
− wyjaśnia termin: adwent, paruzja; 
− wie, do czego Kościół wzywa ludzi wierzących 

podczas oczekiwania na spotkanie z Jezusem; 
− wylicza trzy wymiary adwentu; 
− stara się odpowiedzialnie przeżyć czas adwentu. 

4.  Boże Narodzenie  − Narodzenie przyniosło czasy zbawienia i łaski. 
− Przywróciło na nowo czas życia ludzi w przyjaźni 

i bliskości z Bogiem, było spełnieniem obietnic 
Boga i początkiem nowego etapu w dziejach 
świata. 

− Przyjęcie Jezusa jako Mesjasza warunkuje 
wyzwolenie od grzechu. 

Katechizowany: 
− wie, w jakich okolicznościach urodził się Jezus; 
− opowiada treści biblijne o narodzeniu Jezusa; 
− jest wdzięczny Jezusowi za Jego narodzenie; 
− zna zwyczaje związane ze Świętami Bożego 

Narodzenia. 
− zna i śpiewa kolędy. 

5.  Wielki Post – Czas pokuty i 
nawrócenia 
Rekolekcje parafialno - szkolne 

− Ludzie nie zawsze są wierni Bogu. 
− Ofiara paschalna Chrystusa. 
− Pokuta i sakrament pojednania drogą powrotu do 

Boga. 
− Liturgiczne świętowanie tajemnicy śmierci i 

zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 
− Krzyż znakiem zbawienia i znakiem chrześcijan 
− Jezus, umierając na krzyżu dokonał pojednania 

człowieka z Bogiem. 
− Wszyscy są wezwani do wzięcia krzyża w 

codziennym życiu i naśladowaniu Jezusa. 
 

Katechizowany: 
− zna tradycję Wielkiego Postu; 
− okazuje szacunek wobec tradycji i podtrzymuje 

ją; 
− rozumie prawdę, że Bóg daje szansę przemiany 

życia; 
− uczestniczy w nabożeństwach Wielkiego Postu 
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6.  Wielkanoc – Radośnie Panu 
śpiewajmy, Alleluja! 

− Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem. 
− Zmartwychwstanie Jezusa jest najważniejszą 

prawdą chrześcijańską. 
− Troska o życie doczesne i wieczne. 
− Wiara w Jezusa Syna Bożego przynosi 

człowiekowi nowe życie. 
− Jezus jest największym darem ofiarowanym 

ludziom przez Boga. 
− Eucharystia miejscem spotkania 

zmartwychwstałego Jezusa. 
− Niedziela pamiątką zmartwychwstania. 

Katechizowany: 
− przyjmuje prawdę, że Jezus zmartwychwstając 

pokonał śmierć; 
− wie, w jakim celu Jezus przyszedł na świat; 
− wyjaśnia sens zmartwychwstania Jezusa; 
− tłumaczy, dlaczego niedziela jest dniem 

świętym; 
− zna i okazuje szacunek tradycji Wielkiej Nocy. 

7.  Maj – miesiącem Matki Bożej − Maryja wzorem wiary, oddania i głębokiego 
zaufania. 

− Kult Maryi w narodzie polskim. 
− Jasna Góra miejscem szczególnego kultu Matki 

Bożej. 

Katechizowany: 
− wyjaśnia, na czym polega pośrednictwo Maryi; 
− oddaje cześć Matce Bożej na nabożeństwach 

majowych; 
− zna Litanię do Najświętszej Maryi Panny i Pod 

Twoją obronę oraz pieśni ku czci Maryi. 
8.  „Przyjdź Panie Jezu” – I 

Komunia Święta 
− Eucharystia szczególnym miejscem okazywania 

Bogu swej czci i przywiązania. 
− Eucharystia – sakrament jedności i miłości 

zbawczej, krzepiącej uczty, obecności Chrystusa. 
− Sakramenty jako spotkanie z Bogiem. 
− Modlitwa i liturgia umożliwiają okazywanie Bogu 

wdzięczności za jego dary, w tym za zjednoczenie 
z Nim. 

Katechizowany: 
− staje się świadomym uczestnikiem w liturgii; 
− aktywnie uczestniczy w Eucharystii; 
− zna podstawową symbolikę liturgiczną. 

9.   Uroczystość Bożego Ciała − Uczestnictwo w Eucharystii i procesji 
eucharystycznej są okazją do dania świadectwa 
wierze w realną obecność Chrystusa w ofierze 
Mszy Świętej. 

− Przesłanie Ewangelii czytanych przy 
poszczególnych ołtarzach w Uroczystość Bożego 
Ciała. 
 

Katechizowany: 
− wyjaśnia, jakie znaczenie dla wierzących ma 

uroczystość Bożego Ciała; 
− opowiada, w jaki sposób w Boże Ciało oddajemy 

cześć Jezusowi obecnemu w Eucharystii. 
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10.  Jan Paweł II – Wielki Człowiek − Prymat i misja Świętego Piotra. 
− Życie i działalność Papieża Jana Pawła II. 

Katechizowany: 
− wymienia miejsca i wydarzenia związane z 

Papieżem; 
− wyjaśnia, czego uczył nas Ojciec Święty; 
− dziękuje Panu Bogu za Jana Pawła II i Jego 

naukę. 
11.  Nasza Patronka – Święta Siostra 

Faustyna 
− Koronka Bożego Miłosierdzia. 
− Świadectwo życia Świętej Siostry Faustyny. 
− Wierność i zaufanie Jezusowi Miłosiernemu. 
− Życie z wiary jest wysławianiem Boga. 
− Dawanie świadectwa o Jezusie. 

Katechizowany: 
− charakteryzuje postać Świętej Siostry Faustyny; 
− zna i potrafi się modlić Koronką do Bożego 

Miłosierdzia; 
− zna prawdę, że Jezus kocha nas całym sercem i 

okazuje nam Swoje miłosierdzie 
 
 
V. EWALUACJA PROGRAMU 

Celem ewaluacji programu będzie napisanie opinii czy program odpowiada potrzebom ucznia w kształtowaniu właściwych postaw religijno – 

wychowawczych i moralno – społecznych. 

1. Po przepracowanym roku z programem zostanie przeprowadzona ankieta wśród uczniów mająca na celu: 

� Określenie aspektów programu, które należy zmienić lub ulepszyć. 

� Stwierdzenie, jaki zasób wiedzy, umiejętności posiadają uczniowie, jak wygląda ich zachowanie, gdy zrealizowany został program. 

� Dodanie lub usunięcie pewnych technik pracy. 

2. Test. 

3. Praca pisemna. 
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