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Wstęp 
Drodzy Katecheci,

z radością przekazujemy do Waszych rąk poradnik metodyczny. Bę-
dzie on dla Was pomocą w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć 
z religii w przedszkolu w grupie dzieci pięcioletnich. pierwszym ele-
mentem każdej jednostki są cele katechetyczne – wymagania ogólne 
oraz treści – wymagania szczegółowe wyrażone w aktualnie obowią-
zującej formie. Zapoznanie się z nimi przed przygotowaniem lekcji, 
ukierunkuje Was na to, co w danym temacie jest najistotniejsze.

Dla ułatwienia planowania zajęć w ramach lekcji zostały przedsta-
wione metody i środki dydaktyczne. Jak zwykle w tego typu publika-
cjach, są one jedynie propozycją, którą warto modyfikować czy do-
stosowywać odpowiednio do poziomu dzieci, warunków lokalowych 
czy własnego zaplecza katechetycznego.

Nauczanie religii w przedszkolu jest szczególnie trudnym zadaniem 
ze względu na specyfikę odbiorcy, jakim jest małe dziecko. Dlatego 
też do zespołu autorów zaprosiliśmy nauczycielki przedszkola, które 
swoim doświadczeniem wzbogaciły stronę metodyczną poradnika. 
Zaproponowane zabawy słowne, ruchowe i inne aktywności nie tyl-
ko odpowiadają potrzebom dzieci, ale także wspierają ich wszech-
stronny rozwój, jednocześnie łącząc się tematycznie z założeniami 
konkretnej jednostki lekcyjnej. 

Schemat lekcji nie zawiera propozycji modlitwy – nie oznacza to by-
najmniej, iż ma jej zabraknąć. Brak konkretnej propozycji modlitwy 
wynika z faktu, iż dzieci w grupach przedszkolnych w różnym stop-
niu znają modlitwy. Dlatego katecheta winien najpierw rozpoznać, 
jakie modlitwy dzieci już znają, aby na nich bazować, stopniowo 
wprowadzając kolejne formuły. ponadto należy dbać o różnorodność 
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modlitw – poza znanymi formułami, warto korzystać ze śpiewu, re-
cytacji, jak również wdrażać dzieci do spontanicznego zwracania się 
do pana Boga własnymi słowami.  

Mamy nadzieję, że zaproponowane materiały do nauczania religii 
w przedszkolu w grupie dzieci pięcioletnich staną się cenną pomocą 
w przybliżaniu dzieciom pana Boga i kształtowaniu w nich świado-
mości dziecięctwa Bożego. Zachęcamy do odwiedzania portalu Wy-
dawnictwa katechetycznego (portalkatechetyczny.pl) oraz do dziele-
nia się za jego pośrednictwem własnymi pomysłami na lekcje. W ten 
sposób wspólnie odpowiemy na słowa papieża św. Jana pawła II, który 
w 1991 roku we Włocławku prosił: „(…) byście nie żałowali trudu i po-
mysłowości, aby lekcje religii miały swój blask i świeżość, a także ten 
szczególny urok, jaki z natury Objawienia Bożego jest im właściwy”.

Szczęść Boże!
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