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1. Zasady ogólne. 
 

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową katechezy kościoła katolickiego w Polsce,  

Podstawę Programową wychowania przedszkolnego oraz drugi kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 

2021/2022: Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

W projekcie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane placówki, które mają możliwość realizacji 

założeń projektu. W działaniach mogą brać udział pojedyncze grupy lub cała placówka. 

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

Termin realizacji: 1 października 2021 – 31 maja 2022 

 

Aby przystąpić do realizacji projektu należy: 
 

- dołączyć do grupy „W domu, w przedszkolu, w szkole z Bogiem” – Ogólnopolski Projekt Katechetyczny 

na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/226966579192478  

- zapoznać się z regulaminem oraz zadaniami do wykonania dostępnymi na grupie 

- najpóźniej do 30 września 2021 przesłać formularz zgłoszeniowy 

(https://forms.gle/ojxg1DbV2u941ZBG7) z niezbędnymi danymi, który będzie zamieszczony na grupie 

projektowej (organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności  

za błędnie wypełnione dane) 

- pobrać i wydrukować plakat informacyjny świadczący o udziale w projekcie  

i wywiesić go w widocznym miejscu na terenie placówki. 

 

Cele ogólne:                                                                     

 

1. Ukazanie miłości Boga w darach życia, chrztu i wiary. 

2. Wprowadzenie w tajemnice roku liturgicznego. 

3. Prowadzenie do spotkania z Bogiem w modlitwie. 

4. Wychowanie do życia wspólnotowego w rodzinie, szkole i parafii. 

5. Kształtowanie postaw eucharystycznych oraz postawy świadectwa. 

 

https://www.facebook.com/groups/226966579192478
https://forms.gle/ojxg1DbV2u941ZBG7


Cele szczegółowe: 

 

– Poznanie i świętowanie wydarzeń zbawczych w rodzinie i wspólnocie Kościoła. 

– Ukazanie przejawów miłości Boga do człowieka, który daje życie i udział w swoim życiu dzięki 

sakramentowi chrztu świętego oraz łaskę poznania przez wiarę. 

– Nauczenie najważniejszych modlitw. 

– Kształtowanie postaw modlitewnych. 

– Zapoznanie z Osobą Jezusa Chrystusa, który przychodzi do ludzi, naucza, uświęca i zbawia. 

– Kształtowanie postaw dziękczynienia, prośby, jedności, wdzięczności, słuchania Słowa Bożego. 

– Ukazanie roli Maryi w dziele zbawienia oraz kształtowanie postawy miłości i wdzięczności do Niej. 

– Ukazanie świętych jako przyjaciół naszych i Pana Boga. 

– Uświadomienie znaczenia podstawowych wspólnot (rodzina, szkoła, parafia) i ukazanie miejsca 

ucznia w tych wspólnotach. 

– Zapoznanie z przykazaniem miłości Boga i bliźniego, rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych. 

– Wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm. 

– Kształtowanie empatii i szacunku wobec innych. 

– Kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami  

           i historią w sposób dostępny dziecku. 

– Współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki. 

 

   

3. Sposób realizacji: 
 

Katecheci realizują projekt we własnym tempie w terminie od 1 października 2021 do 30 maja 2022,  

a więc sami decydują o podziale zadań i terminie ich wykonania. 

Zadania może wykonywać jedna grupa / oddział / klasa, albo kilka zespołów. 

Uczestnicy mogą dzielić się relacjami z wykonanych zadań na grupie „W domu, w przedszkolu, w szkole 

z Bogiem” – Ogólnopolski Projekt Katechetyczny na bieżąco na Facebooku: 

https://www.facebook.com/groups/226966579192478/ (ale nie jest to obowiązkowe). Wpisy powinny  

być krótkie, zawierać nazwę zadania, maksymalnie 5 zdjęć oraz informację jaka placówka realizowała  

to zadanie. 

 

4. Podsumowanie projektu, warunki otrzymania certyfikatów: 

 

• Zrealizowanie minimum 9 zadań (z zakresu 1-19) oraz zadania 20 w terminie 

od 1 października 2021 do 30 maja 2022 

• Przesłanie do 10 czerwca na adres mailowy wprzedszkoluzbogiem@gmail.com krótkiego 

sprawozdania (najlepiej w punktach) z realizacji zadań. Do sprawozdania można dołączyć kilka 

najciekawszych zdjęć (można je wkleić w dokument tekstowy lub dodać w formie załącznika). 

• Pod koniec maja należy też wypełnić formularz ewaluacyjny, który będzie zamieszczony  

na grupie projektowej. 

 

UWAGA! Każda placówka biorąca udział w projekcie wypełnia tylko JEDEN formularz zgłoszeniowy 

i ewaluacyjny. 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/226966579192478/


5. Ochrona danych osobowych 

 

Za ochronę danych osobowych dzieci biorących udział w projekcie odpowiadają nauczyciele 

poszczególnych placówek. Publikowanie przez uczestnika projektu zdjęć, filmów i relacji zawierających 

wizerunek osób, jest jednoznaczne z posiadaniem pisemnej zgody tych osób (w przypadku dzieci – 

rodziców lub opiekunów prawnych) na wykorzystanie wizerunku. Zgodę tę należy skonstruować  

wg wewnętrznych zaleceń placówki. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jej brak lub błędne 

skonstruowanie. Można również przesłać zdjęcia efektów pracy dzieci bez publikowania wizerunku. 

 

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT KATECHETYCZNY 

„W DOMU, W PRZEDSZKOLU, W SZKOLE Z BOGIEM” 

KLASY I-IV SP-ZADANIA 

1. „Różańcowa szkoła”- zaangażowanie rodziców i dzieci do wspólnej modlitwy różańcowej              

w miesiącu październiku. 

2. „Każdy świętym zostać może”- zorganizowanie dowolnej akcji związanej z Uroczystością 

Wszystkich Świętych. 

3. „Cmentarz- miejsce pamięci i modlitwy”- zorganizowanie wyjścia na cmentarz, zapalenie zniczy, 

wspólna modlitwa za zmarłych. 

4. „A ja czekam na Ciebie mój Jezu”- przygotowanie kalendarza adwentowego z zadaniami                          

na każdy dzień lub wspólne wykonanie lampionów, wieńca adwentowego, bądź innych symboli 

adwentowych. 

5. „Chociaż lat niewiele mam, innym coś od siebie dam”- zorganizowanie akcji charytatywnej, 

zbiórki lub nawiązanie współpracy z placówką opiekuńczą np. Dom Pomocy Społecznej,                      

Dom Dziecka itp. 

6. „Przy wigilijnym stole”- poznanie znaczenia wybranych tradycji bożonarodzeniowych, wykonanie 

plakatu/ książeczki/ broszury informacyjnej, bądź informacji na stronę internetową z ilustracjami 

oraz uproszczonym opisem zwyczajów związanych z Uroczystością Narodzenia Pańskiego. 

7. „Razem ubieramy choinkę”- przygotowanie przez dzieci ozdób choinkowych, którymi udekorują 

jedną z choinek w kościele (oczywiście za zgodą Księdza Proboszcza miejsca), w przedszkolu/ 

szkole bądź w innym powszechnie dostępnym miejscu. 

8. „Śpiewajcie i grajcie Mu…”- zorganizowanie wspólnego kolędowania, jasełek lub konkursu kolęd, 

albo przygotowanie dzieci do udziału w konkursie kolęd organizowanym przez instytucje 

zewnętrzne. 

9. „Pismo Święte dobrze znamy, wspólnie chętnie je czytamy”- czytanie fragmentów Pisma 

Świętego z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych. 

10. „Z Babcią i Dziadkiem poznajemy Pismo Święte”- zaproszenie chętnych Babć i Dziadków                        

na zajęcia bądź zorganizowanie specjalnego spotkania, podczas którego przeczytają dzieciom 

wybrane fragmenty Biblii. 

11. „Cicho sza, bo już na modlitwę czas”- nauka wybranej modlitwy, która utrwalana będzie podczas 

kolejnych katechez. 



12. „Moje postanowienie wielkopostne”- rozmowa z dziećmi na temat tego, co  mogą zrobić dobrego 

w okresie wielkiego postu oraz sposobów przeżywania tego czasu w rodzinach. Przedstawienie 

postanowienia w postaci rysunku bądź krótkiego tekstu. 

13. „Rekolekcje przeżywamy, w kościele się spotykamy”- zorganizowanie wspólnego wyjścia                     

na Mszę Świętą lub Nabożeństwa okolicznościowe podczas rekolekcji wielkopostnych w parafii,                 

na terenie której znajduje się przedszkole/ szkoła. 

14. „Z palmami na spotkanie Jezusa”- zaprojektowanie, bądź wykonanie palmy wielkanocnej,                 

którą dzieci zabiorą do kościoła w niedzielę palmową. 

15. „W moim koszyczku wielkanocnym ”- omówienie symboliki pokarmów                                                    

w koszyczku wielkanocnym oraz przedstawienie informacji o ich znaczeniu w postaci plakatu                

lub innej ogólnodostępnej informacji 

16. „Radość ze zmartwychwstania w moim domu i parafii”- rozmowa z dziećmi na temat 

przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w ich domach oraz w parafii, wykonanie rysunków 

ilustrujących wyniki rozmowy. 

17. „W moim parafialnym kościele”- zorganizowanie wycieczki do kościoła parafialnego,                  

poznanie najważniejszych miejsc w kościele, przypomnienie zasad zachowania w świątyni                      

oraz wspólna modlitwa. 

18. „Moja kapliczka Maryjna”- zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego. 

19. „Szlakiem przydrożnych krzyży i kapliczek”- zorganizowanie wycieczki bądź zaproszenie                     

do współpracy rodziców i przygotowanie plakatu- mapy miejscowości z zaznaczonymi kapliczkami 

oraz ich zdjęciami. 

20. „Mój pomysł na… katechezę”- zadanie specjalne dla katechetów. Przesłanie krótkiego opisu                 

oraz kilku zdjęć przedstawiających efekty przeprowadzonej katechezy, która okazała się w odczuciu 

Katechety cennym i trafionym pomysłem. Najciekawsze pomysły zostaną przedstawione na grupie 

projektowej w formie inspiracji dla pozostałych uczestników projektu. 

 


