
Rozkład materiału – treści programowe dla klasy drugiej szkoły 
podstawowej 

Przedmiot: religia 

Klasa: druga szkoły podstawowej 

Tygodniowa liczba godzin: 2 

Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 

Środki dydaktyczne: 

• podręcznik metodyczny dla nauczyciela: Kochamy Pana Jezusa. 

• podręcznik dla ucznia: Kochamy Pana Jezusa. 

 

Rozdział Cele Tematy 

I. 

Bóg mówi do nas 

– Uświadomienie, że Pan Jezus pragnie 

spotykać się z dziećmi i odkrywanie 

miłości Bożej. 

– Zapoznanie z postacią bł. Anieli Salawy, 

patronki klasy drugiej. 

– Ukazanie szacunku i czci do księgi Pisma 

Świętego 

– Kształtowanie postawy szacunku wobec 

osób osób pomagających w poznawaniu 

Słowa Bożego: rodziców, kapłanów, 

wychowawców. 

1. Pozwólcie dzieciom przychodzić do 

Mnie. 

2. Spotykam się z miłującym Bogiem. 

3. Z bł. Anielą Salawą w szkole i w 

domu. 

4. Księga Pisma Świętego. 

5. Przewodnicy w drodze do nieba. 

II. 

Ludzie, którzy 

odpowiedzieli Bogu 

– Ukazanie biblijnych postaci: Noego, 

Abrahama, Mojżesza, Samuela, Daniela, 

Jonasza i ich posłuszeństwa wobec Boga. 

– Kształtowanie postawy zaufania i 

posłuszeństwa Bogu w codziennym 

życiu.  

– Ukazanie roli modlitwy jako spotkania 

Maryi z Jezusem i uświadomienie 

potrzeby modlitwy różańcowej. 

6. Noe słucha Boga. 

7. Posłuszeństwo Abrahama. 

8. Mojżesz wypełnia wolę Bożą. 

9. Samuel rozpoznaje głos Boga. 

10. Daniel w jaskini lwów. 

11. Jonasz ucieka przed Bogiem. 

12. Maryja prowadzi do Jezusa. 

13. Róże dla Matki Bożej. 

październik 

III. 

Jezus uczy nas rozmawiać 

z Ojcem 

– Ukazanie powstania i znaczenia modlitwy 

Ojcze nasz, jako najpiękniejszej rozmowy 

z Bogiem. 

– Kształtowanie postawy wdzięczności 

Bogu za dar Modlitwy Pańskiej. 

14. Jezus uczy nas mówić: Ojcze nasz... 

15. Ojcze nasz – niech się święci imię 

Twoje. 

16. Ojcze nasz – niech przyjdzie 

Królestwo Twoje. 

17. Ojcze nasz – Twoja wola niech się 

spełnia. 

18. Ojcze nasz – niech nikomu nie 

zabraknie chleba. 

19. Ojcze nasz – przebacz nam i naucz 

nas przebaczać naszym 

winowajcom. 

20. Ojcze nasz – ucz nas walczyć z 

pokusami. 

21. Ojcze nasz – zbaw nas od złego. 

listopad 

 

IV. 

My odpowiadamy Bogu 

– Ukazanie postawy Maryi i jej odpowiedzi 

Bogu. 

– Wyjaśnienie znaczenia postanowień 

adwentowych i modlitwy w czasie 

adwentu. 

22. Fiat Maryi i adwentowe 

postanowienia. 

23. Przygotowujemy drogę dla Pana – 

Jan Chrzciciel. 

24. Kiełkowanie Słowa Bożego. 

grudzień 



– Kształtowanie postawy otwartości na 

Słowo Boże i postawy jednoczenia się z 

Bogiem na Mszy Świętej. 

– Uświadomienie prawdy, że Jezus 

powtórnie przyjdzie w chwale na końcu 

czasów. 

25. Na Mszy Świętej wpatrujemy się w 

niebo. 

26. Jezus powtórnie przyjdzie na 

ziemię. 

V. 

Dziękujemy Bogu 

– Kształtowanie postawy wdzięczności za 

dar narodzin Jezusa w Betlejem i postawy 

gotowości spotkania z Nim na modlitwie. 

– Uświadomienie znaczenia rodzinnego 

świętowania Wigilii i świąt Bożego 

Narodzenia. 

– Ukazanie historii mędrców ze wschodu i 

wyjaśnienie znaczenia złożonych darów. 

– Zachęcanie do okazywania wdzięczności 

Bogu i ludziom. 

27. Dziękujemy Jezusowi, że narodził 

się w Betlejem. 

28. W rodzinie świętujemy Boże 

Narodzenie. 

29. Objawienie Pańskie. 

30. Święta Rodzina. 

31. Jak dziękuję? 

styczeń 

VI. 

Jezus obecny wśród ludzi 

– Ukazanie dzieciństwa Jezusa w 

Nazarecie. 

– Omówienie początków działalności 

Jezusa i powołania pierwszych uczniów. 

– Zapoznanie z nauczaniem o Królestwie 

Bożym w przypowieściach i o cudach 

Jezusa oraz o potrzebie rozwoju wiary 

32. Jezus w Nazarecie. 

33. Cud w Kanie Galilejskiej. 

34. Uczniowie Jezusa. 

35. Nauczanie o Królestwie Bożym. 

36. Jezus czyni cuda. 

luty 

VII. 

Eucharystia 

dziękczynieniem 

– Wprowadzenie w pragnienie przyjęcia 

Jezusa w Eucharystii. 

– Ukazanie i uświadomienie obecności 

Jezusa w Eucharystii. 

– Kształtowanie postawy uwielbienia Boga 

w czasie Mszy Świętej. 

37. Jezus zaprasza na ucztę. 

38. Jezus obecny w Eucharystii. 

39. W Eucharystii dziękujemy Bogu za 

jego miłość. 

40. Z wiarą uczestniczę we Mszy 

Świętej. 

41. Wielbię Jezusa obecnego w 

Eucharystii. 

marzec 

VIII. 

Nasze odejścia i powroty 

 

– Ukazanie Wielkiego Postu, jako czasu 

pokuty i nawrócenia. 

– Poznanie biblijnego opisu raju, szczęścia 

pierwszych ludzi i skutków ich 

nieposłuszeństwa. 

– Kształtowanie postawy walki z grzechem 

i pokonywaniem pokus oraz własnych 

słabości 

– Ukazanie znaczenia przebaczenia w 

sakramencie pokuty i pojednania. 

– Kształtowanie i wdrażanie do poznawania 

i słuchania głosu sumienia. 

42. Wielki Post. 

43. W ogrodzie Eden. 

44. Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi. 

45. Utrata raju. 

46. Grzechy główne. 

47. Z Zacheuszem przemieniamy nasze 

życie. 

48. Bóg przebacza nam grzechy. 

49. Sumienie – dobry doradca. 

50. Dobry Pasterz. 

kwiecień 

IX. 

Niezwykłe dary otrzymane 

od Boga 

– Poznanie wydarzeń Wielkiego Czwartku, 

Wielkiego Piątku, Pustego Grobu i 

Niedzieli Zmartwychwstania. 

– Kształtowanie postawy wdzięczności za 

mękę i śmierć na krzyżu i zbawienie 

ludzi. 

– Ukazanie sposobu obecności Jezusa w 

sakramentach świętych. 

51. Wieczernik. 

52. Krzyż. 

53. Pusty grób. 

54. Niedziela Zmartwychwstania. 

55. Sakramenty święte. 

maj 



X. 

Dzielimy się tym, co 

otrzymaliśmy 

– Ukazanie postawy miłosierdzia i 

uczynków miłosierdzia. 

– Kształtowanie postawy otwartości i 

służenia pomocą we wspólnocie 

Kościoła. 

– Kształtowanie postawy pomocy misjom i 

misjonarzom. 

56. Miłosierny Samarytanin. 

57. Uczynki miłosierdzia. 

58. Jestem w Kościele. 

59. Pomagam misjom. 

60. Błogosławiona Anielo, ucz nas, jak 

służyć. 

czerwiec 

XI. 

Z Rodziną Bożą odpowiem 

Bogu 

– Ukazanie Lolka na modlitwie i jako 

ministranta. 

– Uświadomienie prawdy o życiu 

wiecznym i potrzebie modlitwy za 

zmarłych. 

– Poznanie wybranych stacji drogi 

krzyżowej. 

– Kształtowanie kultu Maryi i potrzeby 

uczestnictwa w nabożeństwach 

majowych. 

– Ukazanie roli wiary i czci wobec Jezusa 

w Najświętszym Sakramencie. 

61. Lolek modli się i kocha Matkę 

Bożą. 

62. Świętych obcowanie. 

63. Z Jezusem na drodze krzyżowej. 

64. Maryja Królowa Polski. 

65. Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej. 

grudzień 

marzec maj 

czerwiec 

 

 


