
PLAN WYCHOWANIA DO PRZEDMIOTU RELIGIA
OPRACOWANY NA PODSTAWIE PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH I

WYCHOWAWCZYCH ORAZ MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH DLA UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Tytuł działu Cele pracy wychowawczej Przewidywane efekty wychowania
1.
We wspólnocie
z Panem
Bogiem
 i z ludźmi.

1.Tworzenie atmosfery sprzyjającej
wprowadzeniu uczniów w
prawidłowe, sprawne oraz zgodne
funkcjonowanie grupy
katechetycznej.
2.Formowanie postawy wierności
Bogu w każdej sytuacji życiowej.
3.Usprawnianie osobistego
zaangażowania ucznia w budowanie
wspólnoty z innymi ludźmi w
rodzinie, szkole, parafii, grupie
koleżeńskiej.
4.Promowanie miłości Boga i
bliźniego jako podstawowej zasady
życia we wspólnocie.
5.Kształtowanie postaw wzajemnej
życzliwości, koleżeństwa,
współpracy i pomocy.
6.Rozwijanie postaw szacunku
wobec rodziców, dziadków,
nauczycieli, osób starszych.
7.Rozwijanie relacji z Bogiem i
ludźmi jako podstawowego
uwarunkowania szczęścia.

Uczeń:
Poznaje zasady zachowania i
współpracy obowiązujące na
katechezie i stara się ich
przestrzegać. Czuje się
współodpowiedzialny za atmosferę i
porządek podczas katechezy.
Okazuje wierność Bogu,
weryfikowaną szczególnie w
sytuacjach problemowych, prosi
Boga o błogosławieństwo,
podejmuje dobre postanowienia..
Zauważa osoby życzliwe i
kochające, okazuje im wdzięczność,
troszczy się o prawdziwą wspólnotę
w rodzinie, parafii szkole, klasie.
Wypełnia przykazanie miłości Boga
i bliźniego w codziennym życiu.
Okazuje życzliwość, koleżeństwo,
gotowość dzielenia się i niesienia
pomocy wobec kolegów i
koleżanek. Okazuje szacunek i
posłuszeństwo  rodzicom, dziadkom,
nauczycielom.
Rozpoznaje bogactwo wspólnoty ,
szczęścia, przyjaźni, okazuje
szacunek Bogu, sobie i bliźnim.

2.
Modlitwa
spotkaniem z
Bogiem .

1.Kształtowanie postawy szczerego
zwracania się w modlitwie do Boga
jako kochającego Ojca.
2.Wdrażanie do codziennej
systematycznej modlitwy.
3.Zachęcanie do wyrażania Bogu
poprzez modlitwę swojej wiary,
miłości, czci, uwielbienia,
wdzięczności, przebłagania oraz
prośby.
4.Kształtowanie postawy ufności i
zawierzenia Bogu.
5.Ukazanie modlitwy Jezusa jako
wzoru dla naszej modlitwy.
6.Umocnienie przekonania o

Uczeń:
Modli się
Doskonali systematyczną modlitwę.
Stosuje różne formy modlitwy,
potrafi wyrażać swoją wiarę i miłość
na modlitwie, potrafi uwielbiać
Boga, przeprasza za grzechy,
okazuje wdzięczność.
Ufa Bogu, przedstawia Mu potrzeby
i prośby własne, swoich bliskich,
wspólnoty parafialnej oraz całego
Kościoła.
Naśladuje modlitwę Jezusa.
Poznał części i tajemnice Różańca,
modli się na Różańcu.



wysłuchaniu próśb zanoszonych do
Boga.
7.Motywowanie do osobistego
zaangażowania w towarzyszenie
Jezusowi i Maryi, poprzez uważną
modlitwę różańcową i rozważanie
tajemnic różańcowych.
8.Umocnienie postawy wyrażania
całkowitej zgody na wolę Ojca w
każdej sytuacji życia.

Oddaje cześć Jezusowi i Maryi
poprzez modlitwę różańcową..
Jest otwarty na przyjęcie woli Bożej.

3.
Spotkanie z
Bogiem w
Piśmie Świętym
i w stworzonym
świecie.

1.Pokazanie, czym powinno
charakteryzować się czytanie Biblii.
2.Zachęcanie do czytania z wiarą
Pisma Świętego.
3.Motywowanie uczniów do
osobistego zaangażowania w
poznawanie Boga objawiającego się
na kartach Pisma Świętego.
4.Wspieranie katechizowanego w
poznawaniu Słowa Bożego.
5.Ukazanie podstawowego zadania
wynikającego z przyjęcia Ewangelii,
którym jest nawrócenie.
6.Rozwijanie umiejętności
dostrzegania Boga w stworzeniu.
7.Odkrywanie dobra, piękna i
celowości dzieł stworzonych.
8.Motywowanie wdzięczności Bogu
za dary stworzenia.
9.Uświadomienie szczególnej roli
człowieka w świecie stworzonym.
10.Rozwijanie zaangażowania ucznia
w procesie poszanowania i
rozwijania dzieł Boga.

Uczeń:
Jest świadomy, czym powinno
charakteryzować się czytanie Biblii.
Czyta Biblię, zna jej wartość,
poznaje jej treść w kontekście
kształtowania własnego życia.
Poszukuje właściwego obrazu Boga
kochającego i zatroskanego o
człowieka, pogłębia osobistą relację
z Nim.
Próbuje modlić się tekstami Biblii,
słucha z uwagą Słowa Bożego
podczas Mszy św. oraz podczas
katechezy.
Przyjmuje ideał chrześcijańskiego
życia określony w Ewangelii.
Dostrzega wielkość i bliskość Boga
w dziele stwórczym, uwielbia Boga
w stworzeniu.
Dziękuje Bogu za dzieła stwórcze
podczas modlitwy i Eucharystii.
Szanuje stworzenia.
Jest odpowiedzialny za uzdolnienia,
które otrzymał, włącza się w dzieło
stwórcze Boga poprzez rozwijanie
własnych zdolności i umiejętności.

4.
Spotkanie z
Jezusem w
Sakramentach
świętych.

1.Wzmacnianie sakramentalnego
zaangażowania ucznia.
2.Pogłębienie świadomości
sakramentu Chrztu Św., w którym
Jezus obdarza nas życiem Bożym,
uwalnia od grzechu i włącza do
wspólnoty Kościoła.
3.Wspieranie osobistego
zaangażowania w ramach sakramentu
Pokuty i Pojednania.
4.Zachęcanie i motywowanie do
praktykowania pierwszych piątków
miesiąca.
5.Ukazywanie konieczności

Uczeń:
Uczestniczy w życiu
sakramentalnym.
Jest wdzięczny za dary
sakramentalne.
Jest przekonany o wartości
Sakramentu Pokuty i Pojednania.
Świadomie praktykuje pierwsze
piątki miesiąca.
Wie, w jaki sposób należy wypełnić
wszystkie warunki Sakramentu
Pokuty.
Rozwija własne zaufanie Bogu,
licząc na Jego pomoc w wyzwoleniu



właściwego spełniania warunków
Sakramentu Pokuty.
6.Uwrażliwienie na fakt, że człowiek
o własnych siłach nie potrafi
wyzwolić się z niewoli grzechu.
7.Refleksja nad osobistym
uczestnictwem we Mszy Świętej,
która jest zadatkiem
zmartwychwstania.
8.Wychowanie do świadomego,
pobożnego, aktywnego i pełnego
uczestnictwa w Eucharystii.
9.Przypomnienie, iż człowiekowi
została przywrócona godność dziecka
Bożego, a przez wiarę i chrzest jest
on zobowiązany do rozwijania
Królestwa Bożego poprzez głoszenie
Ewangelii i naśladowanie Jezusa.

z grzechu.
Odkrywa wartość Eucharystii.
Uczestniczy systematycznie, coraz
bardziej świadomie we Mszy
świętej.
Jest świadomy, że jest dzieckiem
Boga.
Rozumie, że jest powołany do
głoszenia Ewangelii i naśladowania
Jezusa.

5.
Spotkanie z
Bogiem w Roku
Liturgicznym

1.Wychowanie do czynnego
uczestnictwa w życiu liturgicznym w
ciągu całego Roku Kościelnego.
2.Zachęcanie do rozważania tajemnic
z życia Jezusa i Maryi. Motywowanie
do uczestnictwa w różnych
nabożeństwach roku liturgicznego.
3.Zachęcanie i motywowanie do
udziału w liturgii poszczególnych
świąt kościelnych.
4.Pogłębienie świadomości
powołania każdego człowieka do
najwyższego celu –do świętości.
Przykłady świętych.
5.Podkreślenie znaczenia modlitwy
za zmarłych. Umacnianie wiary w
życie wieczne.
6.Uświadomienie sensu oczekiwania
i przygotowania na przyjście
Zbawiciela.
Zachęcenie do chrześcijańskiego
przeżywania Adwentu.
7.Ksztaltowanie postawy
wdzięczności za przyjście Syna
Bożego na ziemię.
8.Odkrywanie religijnego sensu w
zwyczajach i obrzędach związanych
ze świętami Bożego Narodzenia.
9.Motywowanie do udziału w akcji
kolędowania misyjnego na rzecz
potrzebujących rówieśników z
krajów misyjnych.

Uczeń:
Zna poszczególne okresy Roku
Liturgicznego oraz ich znaczenie.
Bierze czynny udział w przeżywaniu
i rozważaniu tajemnic zbawienia w
ciągu roku liturgicznego.
Stara się uczestniczyć we Mszy
świętej we wszystkie dni
świąteczne.
Poznaje życie świętych, czerpie
wzory do naśladowania we własnym
życiu.
Modli się z wiarą o szczęście
wieczne dla zmarłych.
Uczestniczy w nabożeństwach
adwentowych, pełni uczynki
miłosierdzia, okazuje cześć i
wdzięczność Maryi-Matce
Zbawiciela. Nawraca się, trwa w
adwentowym oczekiwaniu.
Dziękuje za narodzenie Jezusa.
Jest wdzięczny Jezusowi za
wyzwolenie z niewoli zła i grzechu.
Rozumie religijny sens przeżywania
zwyczajów związanych z Bożym
Narodzeniem.
Śpiewa kolędy.
Rozumie sens kolędowania
misyjnego, włącza się do tej akcji.
Stara się naśladować w swoim życiu
miłość, dobroć, życzliwość Świętej
Rodziny z Nazaretu.



10.Ukazanie Świętej Rodziny jako
wzoru dla każdej rodziny.
11.Budzenie świadomości, że
możemy polecać naszych bliskich
Jezusowi, Matce Bożej
i św. Józefowi..
12.Pogłębienie świadomości, że od
chwili chrztu należymy do wielkiej
Rodziny Bożej.
13.Uświadomienie potrzeby pokuty i
nawrócenia.
Ukazanie nawrócenia jako
podstawowego zadania wynikającego
z przyjęcia Ewangelii.
14.Motywowanie do udziału w
nabożeństwach Drogi Krzyżowej i
Gorzkich Żali.
15.Zachęcanie do podejmowania
dobrych postanowień
wielkopostnych, do odwrócenia się
od zła, aby czynić dobro.
16.Wspomaganie ucznia w
podejmowaniu czynów pokutnych z
motywów naprawy relacji z Bogiem,
samym sobą i bliźnimi.
17.Motywowanie do udziału w akcji
wielkopostnej Caritas „Jałmużna
Wielkopostna”.
18.Wspomaganie aktywnego
uczestnictwa w liturgii Niedzieli
Palmowej.
19.Uświadomienie celu i znaczenia
rekolekcji wielkopostnych
prowadzących do pojednania z
Bogiem i ludźmi.
20.Uwrażliwianie na wiarę jako
konieczny warunek uczestnictwa w
misterium paschalnym Jezusa.
21.Zachęta do refleksji  nad
osobistym stosunkiem do krzyża jako
znaku zbawienia.
22.Pogłębienie wiary w fakt
zmartwychwstania Jezusa
zwyciężającego śmierć, zło i grzech.
23.Rozpoznawanie wymowy pustego
grobu dla życia chrześcijańskiego.
24.Wychowanie do świadomego
przeżywania niedzieli i Eucharystii,
pamiątki zmartwychwstania Jezusa.
25.Zachęcanie do otwarcia się na

Szanuje swoich bliskich, członków
rodziny oraz inne osoby.
Modli się za swych bliskich.
Czuje się współodpowiedzialny za
wielką Rodzinę Bożą-Kościół.
Świadomie uczestniczy w liturgii
Środy Popielcowej, rozumie czym
jest nawracanie się, podejmuje trud
 chrześcijańskiego nawracania się.
Bierze czynny udział w Drodze
Krzyżowej i Gorzkich Żalach.
Podejmuje dobre postanowienia,
wykazuje wolę unikania zła i
pełnienia dobrych uczynków.
Podejmuje praktykę modlitwy, postu
i jałmużny.
Potrafi zrezygnować w Wielkim
Poście z kupowania np. słodyczy,
chipsów i złożyć zaoszczędzone
pieniądze do skarbonki, jako ofiarę
dla dzieci potrzebujących pomocy.
Bierze udział w liturgii Niedzieli
Palmowej.
Rozumie symbolikę wjazdu Jezusa
do Jerozolimy, uznaje Jezusa za
swego Pana i Króla.
Świadomie i aktywnie uczestniczy w
rekolekcjach wielkopostnych.
Z wiarą i szczerą wolą poprawy
przystępuje do Sakramentu
Pojednania i Pokuty.
Wierzy w realizację zbawczej woli
Ojca w Wieczerniku na Golgocie.
 Z wiarą uczestniczy w misterium
paschalnym.
Akceptuje chrześcijański sens
cierpienia.
Przyjmuje cierpienie jako szansę
oczyszczenia.
W cierpieniu ufa Bogu.
Wyznaje wiarę w zmartwychwstanie
Jezusa.
Wyraża swą wdzięczność za dzieło
odkupienia.
Jest świadomy obecności
zmartwychwstałego Jezusa we
wspólnocie Kościoła.
Ma nadzieję zmartwychwstania i
życia wiecznego.
Uczestniczy w Eucharystii, stara się



działanie Ducha świętego  i
odkrywania Jego natchnień do
czynienia dobra.
26.Motywowanie do wyrażania czci,
wdzięczności, miłości Matce Bożej
poprzez pobożny, czynny udział w
nabożeństwach majowych.
27.Kształtowanie postawy wiary,
szacunku wobec Jezusa obecnego w
Najświętszym Sakramencie.
28.Zachęcanie do wyrażania swej
wiary poprzez uczestnictwo w
nabożeństwach czerwcowych.

zrozumieć jej sens.
Raduje się ze zmartwychwstania
Jezusa.
Przeżywa niedzielę w duchu wiary i
odpowiedzialnego odpoczynku.
Modli się do Ducha świętego.
Współpracuje z Duchem św.,
podejmując trud przynoszenia
dobrych owoców.
Uczestniczy z radością w
nabożeństwach majowych,
wyrażając cześć i miłość do
Najświętszej Maryi Panny.
Bierze świadomy udział w procesji
Bożego Ciała.
Uczestniczy w nabożeństwach ku
czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa.

6.
Spotkanie z
Bogiem i
ludźmi w
codziennym
życiu.

1.Poszukiwanie motywów do
stawiania Boga na pierwszym
miejscu w swoim życiu.
2.Kształtowanie postawy wierności
Bogu poprzez wypełnianie
zobowiązań płynących z przyjętych
sakramentów.
3.Kształtowanie postawy miłości i
posłuszeństwa Bogu poprzez
wypełnianie Bożych przykazań.
4.Poszukiwanie własnej drogi
chrześcijańskiego życia.
5.Rozpoznawanie konieczności
właściwych wyborów i
odpowiedzialności za nie.
6.Motywowanie zaangażowania w
czynienie dobra i przeciwstawiania
się złu.
7.Wspomaganie ucznia w
formowaniu otwartości na prawdę.
8.Zachęta do osobistego
zaangażowania się we współpracę z
Bogiem przez miłość, szacunek,
posłuszeństwo, pracę i naukę.
9.Kształtowanie postawy otwartości i
wrażliwości na człowieka biednego,
cierpiącego, potrzebującego pomocy.
10.Kształtowanie postaw

Stara się, aby sprawy Boga w jego
życiu były najważniejsze.
Podejmuje zadania sakramentalne,
jest wierny zobowiązaniom
płynącym z przyjętych
sakramentów.
Stara się w codziennym życiu
wypełniać przykazania Boże.
Rozeznaje własną drogę
chrześcijańskiego życia.
Jest świadomy wybrania przez Boga
i wynikającej stąd konieczności
chrześcijańskiego stylu życia.
Stara się czynić dobro,
przeciwstawia się złu.
Mówi prawdę, przyjmuje prawdę.
Współpracuje z Bogiem poprzez
okazywanie miłości, szacunku,
posłuszeństwa, odpowiedzialną
pracę i naukę.
Jest wrażliwy na biedę, cierpienie,
potrzeby bliźnich, wykazuje
gotowość niesienia innym pomocy.
Szanuje polską historię, tradycje i
symbole. Bierze udział w
świętowaniu ważnych wydarzeń i
uroczystości narodowych.
Otwiera się na działalność



patriotycznych.
11.Motywowanie uczniów do
przynależności i zaangażowania w
różnych grupach parafialnych.
12.Ukazanie integralności
zewnętrznych znaków religijności i
świadectwa wiary.

pozaszkolną w grupach
przyparafialnych takich jak
Dziewczęca Służba Maryjna,
Ministranci, Kółko misyjne.
Oddaje cześć Bogu w autentycznych
postawach wiary i gestach
religijnych.


