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1. Zasady ogólne 
 

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

Programową kształcenia ogólnego jak również Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku 

szkolnym 2022/2023. 

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

W działaniach mogą brać udział pojedyncze grupy lub cała placówka. 
 

Udział w projekcie jest bezpłatny. 
 

Termin realizacji: 1 października 2022 –31 maja 2023r. 

 

Aby przystąpić do realizacji projektu należy: 

1. Najpóźniej do 30 września 2022 przesłać formularz zgłoszeniowy (https://forms.gle/BW4zxdi3tt239yth8) 

z niezbędnymi danymi- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za błędnie wypełnione dane. 

UWAGA: każda placówka biorąca udział w projekcie wypełnia tylko JEDEN formularz zgłoszeniowy. 

2. Dołączyć do grupy „W domu, w przedszkolu, w szkole z Bogiem- 2022/2023” –Ogólnopolski Projekt 

Katechetyczny na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/606524630865224 -UWAGA- 

UCZESTNICY BĘDĄ PRZYJMOWANI DO GRUPY DOPIERO PO PRZESŁANIU 

FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. 

3. Zapoznać się z regulaminem oraz zadaniami do wykonania dostępnymi na grupie. 

4. Pobrać i wydrukować plakat informacyjny świadczący o udziale w projekcie oraz wywiesić 

go w widocznym miejscu na terenie placówki. 
 

Cele ogólne: 
 

1. Odkrywanie tajemnicy osobowego Boga objawiającego ludziom swoją miłość. 

2. Ukazanie Jezusa Chrystusa-Syna Bożego zrodzonego z Maryi. 

3. Zapoznanie z najważniejszymi wydarzeniami z życia Jezusa Chrystusa świętowanymi w roku liturgicznym. 

4. Kształtowanie miłości do Boga i opartej na niej relacji z ludźmi. 

5. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka. 

6. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi  

przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości 

dziecka. 

7. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych 

na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

https://www.facebook.com/groups/606524630865224


 

Cele szczegółowe: 

 

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

– Ukazanie Boga objawiającego swoją miłość do ludzi poprzez stworzenie i odkupienie, nauka modlitwy- 

rozmowy z Bogiem i tworzenia z Nim własnej relacji. 

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

– Pomoc w odkrywaniu Pisma Świętego jako słowa skierowanego do ludzi. 

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

– Ukazanie świętych jako przyjaciół naszych i Pana Boga. 

– 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. 

– Zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie. 

– 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 2022 do 31 maja 2023,  

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- 2022/2023” – Ogólnopolski Projekt Katechetyczny na bieżąco na Facebooku: 

https://www.facebook.com/groups/606524630865224 (ale nie jest to obowiązkowe).  

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

realizowała to zadanie. 

 

5. Podsumowanie projektu- warunki otrzymania certyfikatu: 

 

• Zrealizowanie minimum 9 wybranych zadań (z zakresu 1-19) oraz obowiązkowo zadania nr 20 

w terminie od 1 października 2022 do 31 maja 2023. 

• Wypełnienie formularza ewaluacyjnego oraz przesłanie na adres mailowy 

wprzedszkoluzbogiem@gmail.com minimum 5 najciekawszych zdjęć w terminie do 12 czerwca 2023r. 

 

6. 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. 

 

7. Kontakt 

 

Prosimy o kontaktowanie się z organizatorami pod adresem mailowym: wprzedszkoluzbogiem@gmail.com 

bądź poprzez Messenger grupy „W domu, w przedszkolu, w szkole z Bogiem”. 

 

https://www.facebook.com/groups/606524630865224
mailto:wprzedszkoluzbogiem@gmail.com
mailto:wprzedszkoluzbogiem@gmail.com


ZADANIA PROJEKTOWE DLA DZIECI MŁODSZYCH 

(PRZEDSZKOLE, ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE) 
 

1. „W gronie Aniołów i Archaniołów- mój Anioł Stróż”- przybliżenie dzieciom postaci Anioła Stróża 

poprzez np. wykonanie pracy plastycznej, zachęcenie do ubrania się w elementy stroju Anioła, 

przygotowanie scenek, naukę modlitwy do Anioła Stróża itp. 

2. „Święty uśmiechnięty”- zorganizowanie fotobudki dla dzieci, dzięki której każde z nich będzie mogło 

zostać uśmiechniętym świętym. 

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

modlitwa za zmarłych. 

4. „Marana tha- przyjdź Panie Jezu”- przygotowanie wspólnie z dziećmi plakatu przedstawiającego 

adwentowe symbole zachęcającego do udziału w roratach. 

5. „Wszyscy wszystkim ślą życzenia”- przygotowanie kartek z chrześcijańskimi życzeniami 

bożonarodzeniowymi. 

6. „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. 

7. „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”- przygotowanie ozdób świątecznych, zorganizowanie 

kiermaszu lub konkursu. 

8. „Hej kolęda, kolęda- rodzinne kolędowanie”- zaproszenie do wspólnego kolędowania rodziców 

lub dziadków dzieci, zorganizowanie spotkania bądź koncertu kolęd w wykonaniu dzieci i ich rodzin. 

9. „Pismo Święte obrazem pisane”- zachęcenie dzieci do wykonania ilustracji przedstawiającej omówioną 

na katechezie scenę biblijną. 

10. „Śpiewem chwalimy dobrego Boga”- zaprezentowanie wybranej pieśni/ piosenki religijnej wykonywanej 

podczas katechezy. 

11. „Cicho sza, bo już na modlitwę czas”-nauka znaku krzyża lub jednej wybranej modlitwy, która utrwalana 

będzie podczas kolejnych katechez. 

12. „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  szkoła. 

13. „Znak krzyża znakiem miłości”- przypomnienie właściwej symboliki krzyża jako znaku miłości Boga 

do człowieka, wskazanie miejsc oraz sytuacji w którym możemy ten znak odnaleźć i wykonać, stworzenie 

mapy miejscowości z przydrożnymi krzyżami i miejscami kultu itp. 

14. „O Bożym miłosierdziu ciągle nam przypomina Święta Siostra Faustyna”- poznanie osoby Św. Siostry 

Faustyny oraz wizerunku Pana Jezusa miłosiernego. 

15. „Rodzinne warsztaty katechetyczne”- przeprowadzenie w ramach warsztatów pozalekcyjnych katechezy 

tematycznej, w której wezmą udział dzieci wraz z rodzicami/ opiekunami. 

16. „Ducha Świętego poznajemy i wzrastać w wierze z Jego pomocą pragniemy ”- omówienie sceny 

biblijnej- zesłanie Ducha Świętego- oraz wykonanie symboli Ducha Świętego.  

17. „Kolory roku liturgicznego”- wprowadzenie kolorów związanych z poszczególnymi okresami roku 

liturgicznego w formie np. elementu wystroju sali, elementu ubioru katechety, gazetek tematycznych itp. 

18. „Widzę, słyszę- odpowiadam- postawy wiernych podczas Mszy Świętej”-  zorganizowanie wyjścia 

do Kościoła parafialnego, bądź kaplicy i rozmowa na temat właściwego zachowania oraz postaw 

(klęcząca, siedząca, stojąca), zaprezentowanie wzorcowego ich wyglądu oraz przećwiczenie właściwych 

postaw z dziećmi. 

19. „Królowo Polski- módl się za nami”- zapoznanie z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej  

oraz jego historią. Stworzenie projektu sukienki dla Matki Bożej. 

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 (ZADANIE OBOWIĄZKOWE JAKO DOPEŁNIENIE WYKONANIE 

10 ZADAŃ PROJEKTOWYCH).      



ZADANIA PROJEKTOWE DLA UCZNIÓW KLAS I-VI 

 
1. „W gronie Aniołów i Archaniołów”- przybliżenie uczniom postaci jednego z Archaniołów, 

których wspomnienie obchodzone jest 29 września. 

2. „Święty uśmiechnięty”- zorganizowanie konkursu związanego tematycznie z Uroczystością Wszystkich 

Świętych. 

3. „Śladami wiary naszych przodków”- poznanie miejsc w najbliższej okolicy, które mogą być uznane 

za „pomniki wiary” (np. kapliczki, miejsca pamięci, itp.). 

4. „Marana tha”- przyjdź Panie Jezu- zapoznanie z tradycją Mszy Świętych roratnich, zachęcenie do udziału. 

5. „Wszyscy wszystkim ślą życzenia”- przygotowanie kartek z chrześcijańskimi życzeniami 

bożonarodzeniowymi. 

6. „Pomożemy bo możemy”- zorganizowanie akcji charytatywnej, zbiórki lub nawiązanie współpracy 

z placówką opiekuńczą np. Dom Pomocy Społecznej, Dom Dziecka itp.  

7. „Hej kolęda, kolęda”- zorganizowanie wspólnego kolędowania lub konkursu kolęd, albo przygotowanie 

dzieci do udziału w konkursie kolęd organizowanym przez instytucje zewnętrzne. 

8.  „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”- przygotowanie ozdób świątecznych/ zorganizowanie 

kiermaszu lub konkursu. 

9. „Idźcie i głoście- wspólnie poznajemy Pismo Święte”- praca z fragmentami biblijnymi przy użyciu metod 

aktywizujących. 

10. „Śpiewem chwalimy dobrego Boga”- zaprezentowanie wybranej pieśni/ piosenki religijnej wykonywanej 

podczas katechezy. 

11. „Skarbiec modlitwy”- stworzenie klasowego modlitewnika ze zbiorem tekstów modlitw odmawianych 

na katechezie w ciągu całego roku liturgicznego. 

12. „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  szkoła. 

13. „Od śmierci do życia”- zapoznanie z przesłaniem jakie niesie ze sobą Triduum Paschalne; stworzenie 

plakatu bądź grafiki przedstawiającej symbolikę poszczególnych dni. 

14. „Stąd wyjdzie iskra…”- Sanktuarium Bożego miłosierdzia w Łagiewnikach znakiem Bożej miłości- 

zapoznanie z historią Sanktuarium oraz poznanie jego znaczenia w kontekście rozwoju kultu miłosierdzia 

Bożego. 

15. „Rodzinne warsztaty katechetyczne”- przeprowadzenie w ramach warsztatów pozalekcyjnych katechezy 

tematycznej, w której wezmą udział dzieci wraz z rodzicami/ opiekunami. 

16. „Ducha Świętego poznajemy i wzrastać w wierze z Jego pomocą pragniemy ”- omówienie sceny 

biblijnej- zesłanie Ducha Świętego- oraz przedstawienie jej w formie plastycznej, muzycznej 

bądź teatralnej. 

17. „Kolory roku liturgicznego”- wprowadzenie kolorów związanych z poszczególnymi okresami roku 

liturgicznego w formie np. elementu wystroju sali, elementu ubioru katechety, gazetek tematycznych itp. 

18. „Widzę, słyszę- odpowiadam- postawy i gesty wiernych podczas Mszy Świętej”- nagranie filmiku 

instruktażowego, pokazującego wzorcowe (poprawne) wykonywanie postaw i gestów wiernych podczas 

Eucharystii i zamieszczenie go na stronie szkoły bądź promowanie filmiku na profilach społecznościowych 

szkoły, parafii itp. 

19. „Królowo Polski- módl się za nami”- zapoznanie z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej  

oraz jego historią. Ułożenie modlitwy do Matki Bożej Królowej Polski. 

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 (ZADANIE OBOWIĄZKOWE JAKO DOPEŁNIENIE WYKONANIE 

10 ZADAŃ PROJEKTOWYCH).  

                                                                                  


