
WPROWADZENIE

Założenia merytoryczne

Katecheza skierowana do sześciolatków jest ważnym etapem w systemie kształcenia

religijnego, ponieważ kontynuuje proces chrześcijańskiego wtajemniczenia zapoczątkowany

w sakramencie chrztu świętego. Na tym etapie edukacyjnym głównym zadaniem jest nie tylko

przekazanie  ważnych  informacji  religijnych,  ale  przede  wszystkim  stymulowanie

wszechstronnego rozwoju dzieci i przygotowanie ich do podejmowania nowych obowiązków

w szkole.  Należy  także  zaplanować  wspomaganie  rodziców w sprawowaniu  nad  dziećmi

opieki wychowawczej w obszarze szeroko rozumianej edukacji religijnej. Aby sprostać takim

zadaniom  wymaga  się  od  katechety  nie  tylko  rozległej  wiedzy  o  dziecku,  wysokich

umiejętności  organizatorskich oraz twórczej postawy,  ale przede wszystkich sprawności w

prezentowaniu  potencjału  ewangelicznego  w  stylu  odpowiadającym  mentalności

katechizowanego  dziecka.  Dlatego  niezbędna  jest  profesjonalna  pomoc  w  postaci

nowoczesnego podręcznika i poradnika metodycznego.

Treści  religijne  w  nauczaniu  sześcioletnich  dzieci  zostały  oparte  na  Programie

nauczania religii  autorstwa Komisji  Wychowania Katolickiego KEP z 2010 r.  Dlatego są

spójne  z  dziecięcymi  przeżyciami,  które  otwierają  perspektywę  zrozumienia  zarówno

zmieniającego się świata, jak i relacji z Bogiem i najbliższymi osobami. Proponowany nowy

pakiet pt. „Jezus moim przyjacielem”, na który składa się podręcznik dla ucznia oraz poradnik

metodyczny  dla  nauczyciela  religii  został  przygotowany  w  taki  sposób,  że  sześciolatek

zapoznając się z nowymi treściami religijnymi jednocześnie doświadcza, że Bóg go bardzo

kocha (dział  1),  czego dowodem jest  fakt przyjścia  na świat Jezusa (dział  2),  zauważa w

wydarzeniach z życia Jezusa, jak na ziemi jest budowane królestwo Boże (dział 3), odkrywa,

że Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał po to, aby się spełniły obietnice zbawcze (dział 4)

oraz z Jezusem, wybranymi celowo świętymi, Matką Bożą uczy się słuchać Boga i uwielbiać

Go w dynamice roku liturgicznego (dział 5).

W  założeniach  teoretycznych  nowego  podręcznika  przyjęto  model  katechezy

antropologiczno-kerygmatycznej,  której  struktura  zakłada,  że  w  każdej  jednostce  będzie

przywołana  sytuacja  egzystencjalna  dostosowana  do  wieku  adresatów  katechezy.  Po  jej

analizie  następuje przedstawienie  orędzia  chrześcijańskiego w taki  sposób,  aby zgodnie  z

założeniami  Podstawy  programowej  katechezy  omawiać  precyzyjnie  depozyt  wiary

przewidziany  do  realizacji  na  tym  etapie  edukacyjnym.  Ważną  fazę  katechezy  stanowi



życiowa  aplikacja  przekazanych  treści,  polegająca  na  wyraźnym  budowaniu  postaw

chrześcijańskich  pozostających  w  synergii  z  wrażliwością  i  możliwościami  działania

praktycznego sześcioletnich dzieci. 

Pakiet  edukacyjny  przeznaczony  dla  sześciolatków  zawiera  podręcznik  ucznia,

poradnik  metodyczny  dla  katechety  oraz  plan  pracy  z  religii  w  grupie  sześciolatków

opracowany  zgodnie  z  programem  nauczania  AZ-0-01/10,  zamieszczony  na  stronie

internetowej  www.kulkat.pl obsługującej serię podręczników na nauczania religii  Z Bogiem

na ludzkich drogach pod redakcja ks. Mariana Zająca.

Założenia metodyczne

Podręcznik ucznia

Podręcznik dla ucznia składa się z pięciu działów oraz 60 jednostek tematycznych.

Zaproponowana do dyspozycji  katechetów liczba jednostek jest  optymalna  ze względu na

dynamikę  nauczania  sześciolatków,  gdzie  pojawią  się  wydarzenia  okazjonalne,  które

wymagają  zagospodarowania  kilku  jednostek  w  czasie  roku  szkolnego.  Oprócz  treści

wynikających  bezpośrednio  z  przyjętego  programu,  dodatkowo  zamieszczono  katechezy

związane z dynamiką roku liturgicznego, co jest mocną stroną niniejszej propozycji. Dzięki

takiej strategii dziecko sześcioletnie będzie miało okazję włączyć się w kontekst liturgiczny

parafii, co w perspektywie czekającego je w następnych klasach szkoły podstawowej cyklu

eucharystycznego  wydaje  się  trudne do przecenienia.  Przyjęte  założenia  teoretyczne  mają

odzwierciedlenie  w  strukturze  poszczególnych  jednostek.  Struktura  ta  w  podręczniku  dla

ucznia przedstawia się w następujący sposób: 

1. Rozbudowana  graficznie  wizualizacja  treści  katechezy  dostosowana  do  możliwości

percepcyjnych dziecka sześcioletniego .

2. Zadanie  do  wykonania  przez  dziecko.  Sposób  wykonania  zadania  sugeruje  komenda

umieszczona w chmurce do odczytania przez katechetę.

3. Informacje dla rodziców z prośbą o kontynuowanie edukacji religijne dziecka w domu

rodzinnym.

Pierwsza strona każdej katechezy w podręczniku ucznia zawiera wizualizację treści

zapowiedzianej  przez  temat.  Pakiet  przygotowywany jest  od podstaw i  charakteryzuje  się

nowoczesną  grafiką.  W  trakcie  wizualizacji  pojawiają  się  postaci,  które  są  obecne  w

następnych katechezach, co powinno zachęcać uczniów do progresywnego utożsamiania się z

bohaterami  opowiadań,  postaciami  ztekstów  biblijnych  oraz  stanowić  zachętę  do

zainteresowania się problematyką religijną przez nich przeżywaną. Szata graficzna pierwszej
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strony w każdej katechezie ma na celu syntezę najistotniejszych treści, dlatego będzie ważną

bazą  dla  strategii  prowadzenia  katechezy  przez  katechetę.  Druga  część  każdej  jednostki

tematycznej na drugiej stronie podręcznika zawiera zadanie do wykonania przez sześcioletnie

dziecko. Mocną stroną niniejszej propozycji jest to, że pojawią się w niej elementy nie tylko

edukacji religijnej jako priorytetowe, ale także treści edukacji polonistycznej, matematycznej,

przyrodniczej, estetycznej, prozdrowotnej, społeczno-moralnej oraz patriotycznej. Właściciel

podręcznika do nauki religii, rozwiązując zaproponowane zadania, nauczy się rozpoznawać

historyjki  obrazkowe,  pozna  rozmieszczenie  przedmiotów  religijnych  w  rzeczywistości

świeckiej  i  sakralnej,  nauczy  się  logicznego  myślenia,  przećwiczy  spostrzegawczość,

rozwiąże zagadki religijne, poszerzy zasób słownictwa religijnego, udoskonali sprawność ręki

rysując po znaku i malując przygotowane kontury, nauczy się na pamięć modlitw, piosenek

religijnych  z  gestami.  Starannie  wykonane  rysunki  dostarczą  dziecku  wiele  radości  oraz

ważnej  dla  niego  zabawy.  Autorzy  propozycji  żywią  nadzieję,  że  wykonanie

zaproponowanych  zadań  będzie  znacząca  pomocą  w  zdobywaniu  podstawowej  wiedzy  o

dziecięcej religijności, języku religijnym oraz niezbędnych kompetencji w dalszej edukacji

religijnej.

Ostatnia część drugiej strony to informacje dla rodziców. Są one zaplanowane w ten

sposób, aby systematycznie włączyć rodziców w proces edukacji religijnej własnych dzieci

między innymi poprzez wspólne aktywności i modlitwy.

Poradnik metodyczny

Zgodnie  z  przyjętymi  założeniami  poradnik  metodyczny  dla  nauczyciela  został

skonstruowany w oparciu o następującą strukturę:

I. Założenia edukacyjne

1. Cele katechetyczne – wymagania ogólne

2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe

- Wiedza

- Umiejętności

3. Metody i techniki

4. Środki dydaktyczne

II. Przebieg katechezy

1. Czynności wstępne

2. Modlitwa

3. Wprowadzenie w temat (na podstawie ilustracji z podręcznika)
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4. Sytuacja egzystencjalna

5. Wyjaśnienie głównych prawd katechezy

6. Zastosowanie życiowe

7. Modlitwa śródlekcyjna

8. Podsumowanie treści

9. Praca domowa - opcjonalnie

10. Informacja dla rodziców

Założenia  edukacyjne  zaproponowano  według  najnowszych  wytycznych  zarówno

Podstawy  programowej  katechezy,  Programu  nauczania  religii,  jak  również  Podstawy

programowej  kształcenia  ogólnego  i  rozporządzeń  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej.

Potwierdza  to  przede  wszystkim precyzyjne  sformułowanie  celów każdej  jednostki  lekcji,

które spełnia wymóg formułowania celów językiem wymagań. Wskazanie metod i środków

dydaktycznych kompletuje pierwszą część scenariusza lekcji. 

Każdy scenariusz katechezy ma podobną strukturę. W punkcie 1 (Czynności wstępne)

nauczyciel  religii  powinien  zbudować  gotowość  szkolną  wśród  dzieci,  aby  w  punkcie  2

(Modlitwa) była możliwość odmówienia przez dzieci korespondującej z tematem modlitwy.

Ważnym  elementem  struktury  poradnika  jest  nowy  pomysł  autorów  jako  punkt  3

(wprowadzenie w temat na podstawie ilustracji z podręcznika), co ma na celu zwiększenie

zainteresowania  i  aktywności  katechizowanych.  Punkt  4  (Sytuacja  egzystencjalna)  to

oryginalny  pomysł  autorów,  którzy  do  każdej  jednostki  dołączyli  opowiadanie,  scenkę

rodzajową lub pogadankę, napisane w taki sposób, aby dzieci mogły lepiej zrozumieć treść

katechezy.  W  punkcie  5  (Wyjaśnienie  głównych  prawd  katechezy)  poradnik  przynosi

wyjaśnienie tego, co najważniejsze i co powinno być zapamiętane. Natomiast w punkcie 6

(Zastosowanie życiowe) znajduje się informacja, co katechizowany może zrobić, aby stawać

się  prawdziwym  dzieckiem  Bożym  oraz  budować  właściwe  postawy  życiowe.  W  celu

budowania głębszej  więzi  dzieci  z Jezusem, w punkcie 7 (Modlitwa śródlekcyjna)  została

przewidziana modlitwa, która podtrzyma religijny klimat edukacji i zwiększy zaangażowanie

emocjonalne  dzieci.  Punkt  8  (Podsumowanie  treści)  jest  okazją  dla  nauczyciela  religii  do

dokonania  rekapitulacji  wcześniejszych  działań.  Autorzy  w  punkcie  9  (Praca  domowa  -

opcjonalnie)  akcentują  potrzebę  przedłużenia  edukacji  religijnej  poza  teren  placówki

oświatowej,  szczególnie  w  przestrzenie  środowiska  rodzinnego,  aby  nabyte  umiejętności

mogły służyć pomocą w codziennych wyborach życiowych dzieci. 
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Ważną rolę pełni także punkt 10 (Informacja dla rodziców), w którym pojawia się apel do

rodziców o podjęcie trudu przedłużenia edukacji religijnej dzieci także poza terenem szkoły.

Całość  może  katecheta  zakończyć  modlitwą.  Jednak  taka  decyzja  musi  być  suwerennym

działaniem katechety. Ponieważ w scenariuszu pojawia się modlitwa śródlekcyjna, katecheta

powinien roztropnie rozstrzygnąć, czy na końcu powtórzyć jej treść, czy zakończyć całość

znakiem krzyża. 

Scenariusze katechez w poradniku metodycznym są przygotowane w sposób bardzo

szczegółowy,  często  sugerujący  nie  tylko  treści  i  metody,  ale  również  konkretne

sformułowania,  zabiegi  oratorskie,  których  może  użyć  katecheta.  Takie  podejście  jest

świadomym  wyborem  Autorów  i  Redaktora  poradnika.  Praktyka  dowiodła  bowiem,  że

scenariusze w formie luźnych sugestii czy kilku punktów nie spełniają oczekiwań katechetów.

Oczywiście, poradnik metodyczny jest tylko propozycją i katecheta może zrealizować lekcję

religii  w  inny  sposób.  Proponowane  scenariusze  są  jednak  przemyślną  wizją  konkretnej

jednostki tematycznej. Dla doświadczonych katechetów stanowić będą prawdopodobnie tylko

sugestie. Ostatecznie jednak dają nadzieję, że także niezbyt doświadczeni katecheci wiernie

zrealizują  przyjęty  program.  Wydaje  się  to  szczególnie  istotne  w  przekazywaniu

skomplikowanych treści teologicznych w sposób zrozumiały dla małych dzieci.

ks. Marian Zając
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