Niniejszy program nauczania dzieci w wieku 6 lat został opracowany na podstawie
podręcznika Lidii Króliczek pod tytułem „Nikt nie jest za mały, by poznawać Biblię. Zeszyt 1 i Zeszyt 2.
Rok 2” wydanego nakładem Misji Ewangelizacyjnej wśród Dzieci Chrześcijańskiej Fundacji „Życie i
Misja” z Ustronia. Lekcje w podręczniku zostały tak opracowane, aby ich treść mogła być przyswojona
przez 6-letnich uczniów z naciskiem, by nie uczyć biblijnej historii lecz prawdy, która wypływa z danej
historii. Głównym celem edukacyjnym jest ukazanie możliwości zastosowania poznanej prawdy
w życiu codziennym i kształtowanie w uczniach pozytywnej reakcji na Boże poselstwo. Ponieważ
najefektywniejszą metodą uczenia w tym wieku jest zabawa, podczas realizacji programu dzieciom
towarzyszą dwie pacynki, które stwarzają przyjazną atmosferę do chrześcijańskiej edukacji w tej
grupie wiekowej.
NIKT NIE JEST ZA MAŁY, BY POZNAWAĆ BIBLIĘ II – wiek 6 lat

Numer programu:
I.

II.

III.
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Cele katechetyczne
1. Uświadamianie znaczenia Słowa Bożego.
2. Rozwijanie świadomości przynależności do rodziny i wspólnoty dzieci Bożych.
3. Wprowadzenie w prawdę o Bogu.
4. Przybliżenie osoby Pana Jezusa.
5. Zapoznanie z Duchem Świętym.
6. Pogłębianie zainteresowania chrześcijańskim sposobem życia.
Zadania katechety
1. Uwrażliwienie uczniów na poszanowanie Bożego Słowa.
2. Uczenie właściwych relacji i zachowań w rodzinie i społeczności ludzi wierzących.
3. Rozbudzanie głębokiego zaufania Bogu w różnych sytuacjach.
4. Przedstawienie życia i misji Jezusa Chrystusa.
5. Uświadomienie wartości życia we wspólnocie.
6. Kształtowanie właściwej postawy wobec Boga i ludzi.
Treści
1. Moje pierwsze książeczki:
a) Ezdrasz czyta ludziom Słowo Boże,
b) Jozjasz odczytuje Księgę Prawa.
2. Mój dom, moja rodzina:
a) narodziny Mojżesza,
b) Mojżesz i Aaron przed faraonem,
c) Rut i Noemi,
d) Boże przykazania,
e) Józef przebacza swoim braciom.
3. Moje otoczenie – szkoła, podwórko, Kościół:
a) Samuel oddany pod opiekę Heliego,
b) Dawid i Jonatan zostają przyjaciółmi,
c) Dawid pomaga Mefiboszetowi,
d) Salomon buduje świątynię.
4. Uczymy się o Bogu – jaki On jest?:

IV.

a) przejście przez Morze Czerwone,
b) Eliasz i wdowa z Sarepty,
c) Abraham otrzymuje obietnicę od Boga.
5. Kim jest Pan Jezus Chrystus?:
a) anioł odwiedza Marię i Józefa,
b) narodziny Pana Jezusa,
c) jak pasterze, mędrcy i Herod przyjęli Pana Jezusa?,
d) dzieciństwo Pana Jezusa,
e) dwunastoletni Pan Jezus w świątyni.
6. Co Pan Jezus robił na ziemi?:
a) Pan Jezus naucza w synagodze,
b) powołanie pierwszych uczniów,
c) Pan Jezus uzdrawia dwóch niewidomych,
d) nakarmienie pięciu tysięcy,
e) Pan Jezus rozmawia z Samarytanką,
f) uzdrowienie teściowej Piotra,
g) Pan Jezus odwiedza Marię, Martę i Łazarza,
h) Pan Jezus uczy Jakuba i Jana jak służyć innym,
i) Pan Jezus modli się o swoich przyjaciół,
j) śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa,
k) Pan Jezus ukazuje się swoim przyjaciołom.
7. Kim jest Duch Święty?:
a) uczniowie czekają na niespodziankę obiecaną przez Pana Jezusa,
b) Duch Święty przychodzi na ziemię.
8. Życie naśladowców Pana Jezusa:
a) historia więziennego strażnika,
b) Akwila i Pryscylla uczą Apollosa,
c) historia Tabity,
d) Pan Jezus uczy jak się modlić,
e) biedna wdowa daje swoje oszczędności,
f) Hiskiasz i lud chwalą Boga.
Zamierzone osiągnięcia
1. Uczniowie powinni umieć:
a) odróżniać legendę od prawdy,
b) w relacjach z ludźmi kierować się chrześcijańskimi wartościami,
c) zachowywać właściwą postawę wobec Boga,
d) okazywać miłość i szacunek Bogu,
e) opowiadać o misji Pana Jezusa.
2. Uczniowie powinni znać:
a) wybrane wydarzenia i osoby ze Starego Testamentu,
b) wybrane wydarzenia z życia i misji Pana Jezusa,
c) niektóre zwyczaje ludzi z czasów biblijnych,
d) sposoby służenia Bogu,
e) zasady chrześcijańskiego życia.

