Program nauczania religii w grupie przedszkolnej
„Nikt nie jest za mały by poznawać Biblię” I – wiek 5 lat
(Program TK/PR 10/2011)
Program został napisany na podstawie podręcznika Lidii Króliczek pod tytułem „Nikt nie
jest za mały by poznawać Biblię - Rok 1” wydanego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość Edukacja Dojrzałość” w Ustroniu. Lekcje te są przeznaczone dla dzieci w wieku 5 lat.
W tym wieku dzieci znajdują się na różnym poziomie rozwojowym, niektóre są bardziej samodzielne, inne mniej. Koncentracja ich uwagi jest bardzo krótka. Naturą dzieci w tym wieku jest
ustawiczny ruch. Nie potrafią dłużej siedzieć. Nieodzowne jest zatem zapewnienie przystępności
treści nauczania, wszechstronnej poglądowości i przykładu oraz realizacji potrzeby ruchu, co
w zupełności zapewnia niniejszy podręcznik. Nauczane prawdy, doktryny powinny być sformułowane w bardzo prosty sposób i odnosić się do życia dziecka. Opowiadając historie ze Starego
czy Nowego Testamentu zawsze w ręce powinniśmy mieć swoją Biblię, podkreślając, że jest to
prawdziwa historia.

I. Cele katechetyczne:
1. Zapoznanie szczegółowe ze sposobem stworzenia świata.
2. Przybliżenie historii bohaterów wiary.
3. Chronologiczne nauczanie wydarzeń z życia Pana Jezusa na ziemi.
4. Zapoznanie z chrześcijańskim sposobem życia na co dzień i w kościele.

II. Zadania katechety:
1. Uwrażliwienie uczniów na piękno, jakim jest stworzony przez Boga świat.
2. Zapoznanie uczniów z niektórymi bohaterami Biblii.
3. Przedstawienie życia i misji Jezusa Chrystusa.
4. Uczenie właściwych relacji i zachowań w rodzinie i społeczności ludzi wierzących.
III. Treści:
1. Poznaję Boże Słowo
a. Biblia – Boże Słowo
b. Tymoteusz poznaje Słowo Boże

2. Poznaję Boga jako stworzyciela
a. Bóg stworzył dzień i noc, słońce, księżyc i gwiazdy
b. Bóg stworzył wodę, niebo i ziemię
c. Bóg stworzył trawę, kwiaty i drzewa
d. Bóg stworzył ryby, ptaki i zwierzęta
3. Poznaję Boga jako stworzyciela człowieka
a. Bóg stworzył człowieka
b. Bóg stworzył człowieka cudownie
4. Lekcja ewangelizacyjna
a. Adam i Ewa nieposłuszni Bogu
5. Poznaję ludzi z Biblii
a. Noe wchodzi do Arki
b. Noe opuszcza Arkę
c. Sen Jakuba
d. Nieposłuszny Jonasz
e. Anioł odwiedza Marię
f. Anioł przychodzi do Józefa
6. Poznaje Pana Jezusa jako Boga i człowieka
a. Narodziny Pana Jezusa
b. Anioł mówi pasterzom, że urodził się Pan Jezus
c. Mędrcy oddają pokłon Panu Jezusowi
d. ozef i Maria uciekają z małym Jezusem do Egiptu
e. Chrzest Pana Jezusa
7. Poznaję Pana Jezusa poprzez to, co robił
a. Pan Jezus błogosławi dzieci
b. Pan Jezus przywraca życie Łazarzowi
c. Pan Jezus ucisza burzę
d. Pan Jezus przebacza Zacheuszowi
e. Pan Jezus opowiada o dobrym pasterzu
8. Poznaję, czego Pan Jezus oczekuje ode mnie
a. Największe przykazanie Pana Jezusa

b. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
c. Setnik pomaga swojemu służącemu
d. Przypowieść o złym słudze
e. Podobieństwo o faryzeuszu i celniku
9. Poznaję Pana Jezusa jako zbawiciela
a. Wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy
b. Umycie nóg uczniom
c. Pan Jezus umarł i zmartwychwstał
d. Pan Jezus ukazuje się uczniom i Tomaszowi
e. Pan Jezus odchodzi do nieba
10. Poznaję, czego Bóg ode mnie oczekuje
a. Piotr i pierwszy kościół
b. Kościół modli się o Piotra
c. Wybór siedmiu diakonów
d. Wczesny kościół daje pieniądze na ubogich
e. Filip i minister skarbu
IV. Zamierzone osiągnięcia:
1. Uczniowie powinni umieć:
a) Opowiedzieć kolejne etapy powstawania świata.
b) Stwierdzić, że Biblia podaje nam prawdziwe historie, nie jest bajką.
c) Przedstawić pokrótce poznanych bohaterów biblijnych.
d) 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) Wartość i potrzebę przynależności do kościoła ludzi wierzących.
d) Zasady chrześcijańskiego życia.

