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Treści programu są zawarte w podręczniku ćwiczeń przeznaczonym dla dziecka 
oraz w Poradniku metodycznym dla katechety.

Do wymienionych materiałów jest dołączona płyta z nagraniami piosenek 
i opowiadań.

Podręcznik dziecka jest przygotowany w formie książeczki z ćwiczeniami uzu-
pełniającymi i utrwalającymi treści oraz umiejętności zdobywane na katechezie 
zgodnie ze scenariuszami zajęć zawartymi w poradniku metodycznym.

Na pierwszej karcie podręcznika dla dziecka umieściliśmy „List do Rodzi-
ców”. Dziecko podpisuje ten list rysunkiem (lub imieniem, jeśli potrafi je na-
pisać). Na drugiej stronie listu dziecko wykonuje rysunek dla rodziców. Kartkę 
z tym listem dziecko wycina i oddaje rodzicom.

Na następnej kartce umieściliśmy „List do Ciebie”, czyli list skierowany do 
ucznia. Tutaj rodzice lub katecheta wpisują imię i nazwisko dziecka.

Na końcu podręcznika są umieszczone „Modlitwy dziecka” z poszczególnych 
katechez zebrane razem – rodzice mogą wyciąć je z podręcznika dziecka i ko-
rzystać z nich w domu podczas modlitwy z dzieckiem. Na końcu podręcznika 
znajdują się też kartki z naklejkami oraz wycinanki, które dziecko wklei we 
wskazanym miejscu.

Oprócz zróżnicowanych dydaktycznie ćwiczeń podręcznik dziecka zawiera 
także teksty Pisma Świętego zredagowane odpowiednio do percepcji dzieci, 
tytuły poznanych na zajęciach piosenek religijnych z odpowiednim numerem 
piosenki oraz krótkie teksty podsumowujące ważne treści katechezy.

Poradnik metodyczny dla katechety składa się z VI rozdziałów.
Katecheta znajdzie tu Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkol-

nym; Grupa pięciolatków – zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolic-
kiego Konferencji Episkopatu Polski w 2010 r.

Poradnik zawiera także wprowadzenie do pracy z podręcznikiem dziecka oraz 
tabelkę z rozpisanymi m.in. celami katechetycznymi, zadaniami nauczyciela 
religii, treściami katechezy oraz wymaganiami szczegółowymi, a także odpo-
wiednie treści Podstawy programowej. Tabelka taka jest pomocna do tworzenia 
indywidualnego planu pracy katechety.
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Zasadniczą pomocą dla katechety są propozycje scenariuszy 54 katechez. Każ-
dy scenariusz katechezy zawiera opisane cele katechetyczne, zadania nauczyciela 
religii oraz treści i wymagania szczegółowe, a także metody i środki dydaktyczne 
oraz scenariusz katechezy i propozycje współpracy z rodziną i parafią. Scena-
riusz składa się z czterech części: „Wprowadzenie do katechezy”, „Odkrywanie 
wezwania Bożego”, „Odpowiedź na wezwanie Boże” oraz „Utrwalenie”. Każda 
katecheza zawiera „Modlitwę dziecka”.

Katechezy mają na celu doprowadzenie do otwarcia się dziecka na głoszone 
orędzie zbawcze tak, aby mogło kształtować postawy życiowe oparte na warto-
ściach chrześcijańskich. Celem katechez jest także kształtowanie dziecięcej mo-
dlitwy: zarówno tradycyjnej, jak i innych rodzajów modlitw, ujętych w formie 
parafraz psalmów, piosenek, pozdrowień.

Podczas proponowanych zajęć wskazujemy różne metody pracy z małym 
dzieckiem, zabawę, taniec, piosenkę, grę dydaktyczną, puzzle, inscenizacje, 
opowiadania, uzupełnianie ilustracji (rysunkami, naklejkami lub prostymi 
elementami do wycięcia), a także rysunek spontaniczny itp. Metody te służą 
otwieraniu wszystkich sfer osobowości dziecka na Boga i mają się przyczynić do 
kształtowania biblijnego obrazu Boga w życiu i postawie dziecka.

PŁYTA zawiera nagrania opowiadań, piosenek i muzyki do wykorzystania 
na zajęciach. Piosenki są nagrane w ten sposób, że katecheta może ich słuchać 
razem z dziećmi, a następnie śpiewać z grupą na tle podkładu muzycznego. Ka-
techeta znajdzie także na płycie pomoce dydaktyczne na zajęcia, czyli materiały 
do wydruku.
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