Rozkład materiału nauczania- treści programowe dla klasy IV technikum
Do przedmiotu: Religia
Dla klasy: IV technikum
Tygodniowa liczba godzin: 2
Przyjęto liczbę tygodni nauki: 26
Środki dydaktyczne:
 podręcznik metodyczny dla nauczyciela: Mocni mocą Chrystusa. Podręcznik metodyczny do nauki religii dla klasy czwartej
technikum.
 podręcznik dla ucznia: Mocni mocą Chrystusa. Podręcznik do nauki religii dla klasy czwartej technikum.
Dział
I. BĘDZIESZ MIŁOWAŁ PANA
BOGA SWEGO
„Miejcie odwagę żyć dla
Miłości, Bóg jest
miłością.”(św. Jan Paweł II)






V. ROK KOŚCIOŁA
„Niech nigdy nie ustanie nasza
adoracja.”(św. Jan Paweł II)







Cele
Wychowanie do świadomego
kształtowania siebie w oparciu o
dekalog.;
Ukazanie
wartości
życia
zgodnego z dekalogiem na
przykładzie św. Jana Kantego;
Wyjaśnienie grzechów przeciw
wierze;
Przedstawienie
wartości
świętowania i odpoczynku w
życiu człowieka wierzącego.
Przybliżenie roli Anioła Stróża w
życiu człowieka. Ukazanie
historii kultu Aniołów Stróżów –
zwrócenie uwagi na dzień 2
października.
Przybliżenie uroczystości
maryjnych w roku liturgicznym
ze szczególnym uwzględnieniem
nabożeństw różańcowych i
majowych;
Wychowanie do uczestnictwa w

Tematy
Termin realizacji:
1. Co mam czynić? Zachowuj
przykazania.
2. Człowiek żyjący dekalogiem – św.
wrzesień
Jan Kanty.
3. Wolność a dekalog.
4. Grzechy przeciw wierze
5. Czy wiesz co nosisz?
6. Imię Pańskie jest święte.
7. „Niedziela to dzień
zmartwychwstania, to dzień
chrześcijan, to nasz dzień”
1. Na niego zawsze możesz liczyć.
październik
(Święto Aniołów Stróżów)
2. Maryja w roku liturgicznym.

nabożeństwach maryjnych.
II. BĘDZIESZ MIŁOWAŁ



SWEGO BLIŹNIEGO

„Jeśli człowiek rzeczywiście
kocha miłością Bożą, będzie
również miłował brata.”(św.
Jan Paweł II)






V. ROK KOŚCIOŁA
„Niech nigdy nie ustanie nasza
adoracja.”(św. Jan Paweł II)









1. Czy można ich pokochać?
2. Starość ma sens.
3. Któż jest moją matką i którzy są moimi
braćmi?
4. Nałogi – sam sobie szkodzisz.
5. Jesteś kierowcą? Nie bądź piratem!
6. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich.
7. Kradnąc stajesz się złodziejem
8. Twoje słowa mówią o Tobie
9. Reklama – czy dasz się nabrać?
10. Mówić sobie „nie”.
11. Co mi jest potrzebne do szczęścia
12. Czy wystarczy być dobrym, żeby być
zbawionym?
13. Powtórzenie wiadomości.
1. Kto idzie do nieba? (Uroczystość
Ukazanie uroczystości
Wszystkich Świętych)
Wszystkich Świętych jako
2. Czas na zmiany – Adwent.
święta radości a nie żałoby.
3. List do św. Mikołaja.
Przypomnienie prawdy o
4. Na nowo odkrywam Miłość – Boże
powszechnym powołaniu do
Narodzenie.
świętości.
5. Jan Kanty – drogowskazem na drodze
Ukazanie Adwentu jako czasu
przemiany własnego życia, które do Nieba (konkurs).
ma doprowadzić do
prawdziwego spotkania z
Chrystusem rodzącym się w
Betlejem.
Przybliżenie biografii św.
Mikołaja z Myry.
Zwrócenie uwagi na działania
charytatywne w swoim
otoczeniu.
Wyjaśnienie dlaczego Boże
Kształtowanie postawy otwarcia
się na budowanie trwałych
relacji w swojej rodzinie;
Przybliżenie nauczania Jana
Pawła II na temat sensu starości;
Ukazanie Ojczyzny jako Matki
każdego człowieka;
Grzechy
przeciwko
przykazaniom Bożym;
Zachęcenie
do
odkrywania
świętości we własnym życiu.

październik, listopad, grudzień

Listopad, grudzień




III. KOŚCIÓŁ – MATKA I
WYCHOWAWCZYNI
„Nie może mieć Boga za Ojca,
kto nie ma Kościoła za Matkę”
(św. Jan Paweł II)



IV. KOŚCIÓŁ PRZEZ WIEKI
„Świętość jest zażyłością z
Bogiem, jest naśladowaniem
Chrystusa ubogiego, czystego i
pokornego.”(św. Jan Paweł II)








Narodzenie jest świętem, w
czasie którego powinno
odkrywać się miłość płynącą z
betlejemskiego żłóbka.
Przybliżenie życia św. Jana
Kantego w formie konkursu;
Zachęcenie do odkrywania św.
Jana Kantego jako człowieka,
który swoim życiem wskazywał
ludziom Boga.
Ukazanie przykazań kościelnych
jako
religijno-moralnych
zobowiązań;
Zachęcenie
do
odkrywania
wartości życia w zgodzie z
przykazaniami kościelnymi.

Zachęcenie
do
odkrywania
bogactwa płynącego z życia
polskich
świętych
i
błogosławionych;
Ukazanie roli jaką odegrali w
Kościele i w świecie święci
patroni Europy;
Przybliżenie
potrzeb
współczesnego Kościoła w
Polsce i na świecie.

1. Życie moralne i Urząd Nauczycielski
Kościoła.
2. Zaproszenie do świętowania
3. Wróć, bo ktoś na ciebie czeka.
4. Spowiadać się, ale jak?
5. Tego nie można przegapić
6. Post czy dieta?
7. Pomaganie jest ok.!
8. Widz czy uczestnik?
Odpowiedzialność za Kościół.
9. Kochać na serio.
10. Powtórzenie wiadomości.
1. Święci i błogosławieni w dziejach
Kościoła w Polsce: św. M. Kolbe, bł. M.
Czartoryski.
2. Święci patroni Europy: Benedykt z
Nursji, Cyryl i Metody, Brygida
Szwedzka, Katarzyna ze Sieny, Edyta
Stein.
3. Co Polska i świat zawdzięczają
chrześcijaństwu.
4. Kościół w potrzebie.
5. Współcześni męczennicy za wiarę.
6. „Bóg, Honor, Ojczyzna” – historia ks.
Jerzego Popiełuszki.

styczeń, luty

luty, marzec, kwiecień

V. ROK KOŚCIOŁA
„Niech nigdy nie ustanie nasza
adoracja.”(św. Jan Paweł II)











Przybliżenie
biografii
św.
Walentego. Ukazanie dnia 14
lutego jako czasu wdzięczności
Bogu i ludziom za otrzymywane
dary.
Wyjaśnienie,
że
najbliższy
Wielki
Post
jest
czasem
uporządkowania własnego życia
przed opuszczeniem szkoły i
startem w dorosłość.
Ukazanie Świąt Wielkanocnych
jako spotkania z żywym,
Zmartwychwstałym Chrystusem.
Przybliżenie
prawdy,
że
Zmartwychwstanie
Chrystusa
jest
gwarancją
naszego
zmartwychwstania.
Odkrywanie
roli
Ducha
Świętego w życiu człowieka
wierzącego.
Na
podstawie
nauczania Jana Pawła II
wyjaśnienie co znaczy, że
chrześcijanin jest ożywiany
Duchem.
Wyjaśnienie słów Jana Pawła II:
„Szukałem
was,
a
wy
przyszliście do mnie”. Poprzez
przykład
Jana
Pawła
II
odkrywanie we własnym życiu
na czym polega codzienne
obcowanie z Bogiem (rola
sakramentów, lektury Pisma

7. Kim są misjonarze? (Wolontariat
misyjny)
8. Powtórzenie wiadomości.
1. Św. Walenty – patronem nie tylko
zakochanych.
2. Porządki przed startem w dorosłość –
Wielki Post.
3. Wielkanoc – Jezus żyje Alleluja!
4. Dzień Pięćdziesiątnicy w moim życiu.
5.„Szukałem was, a wy przyszliście do
mnie” – spotkanie z Janem Pawłem II.
6. Pielgrzymować, ale jak?

luty, marzec, kwiecień



Świętego, modlitwy, adoracji
Najświętszego Sakramentu).
Ukazanie
wartości
pielgrzymowania.

