
W rodzinie dzieci Bożych
Program nauczania religii dla klas I–III szkoły podstawowej

Autorzy: ks. dr T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek

Odkrywamy tajemnice Bożego świata
Program nauczania religii dla klas IV–VI szkoły podstawowej

Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Kim jestem jako człowiek,  
kim chcę być jako chrześcijanin
Program nauczania religii dla gimnazjum

Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Żyć, aby wierzyć i kochać
Program nauczania religii dla liceum

Autorzy: ks. dr T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek

•		Opracowane	w	Wydawnictwie	„Jedność”	programy	nauczania	religii	oraz	oparte	na	nich	
podręczniki są zgodne z odnowioną Podstawą programową katechezy z 2010 r.

•		Na	każdym	z	etapów	edukacyjnych	realizują	przewidziane	w	Podstawie	efekty	kształce
nia	religijnego	opisane	językiem	wymagań,	respektując	przyjętą	w	oświacie	terminologię	
i europejskie standardy.

•		Dbając	o	przekaz	określonych	treści,	mają	na	uwadze	wszechstronny	rozwój	intelektual
ny, emocjonalny, społeczny, moralny i religijny ucznia.

•		Uwzględniają	korelację	nauczania	religii	z	edukacją	szkolną.	
•		Proponują	alternatywne	rozwiązania	wobec	istniejących	już	programów	nauczania	reli
gii,	dając	możliwość	wyboru	stosownie	do	potrzeb	różnorodnych	środowisk	i	preferencji	
katechetów.

Oferowane	przez	nas	programy	i	pakiety	edukacyjne	dla	poszczególnych	klas	uzyskały	po
zytywne recenzje i zostały zatwierdzone przez Komisję Episkopatu Polski, a tym samym 
dopuszczone do nauczania religii na terenie całego kraju. 
Na	etapie	wydań	studyjnych	były	testowane	i	opiniowane	w	wybranych	ośrodkach	z	udzia
łem	metodyków	i	wizytatorów	katechetycznych.

Zapraszamy	do	zapoznania	się	z	ofertą	przygotowaną	na	rok	szkolny	2016/2017.

Redakcja Katechetyczna
Wydawnictwa „JEDNOŚĆ” 
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przedszkole

lata

Numer podręcznika

AZ-01-01/10-KI-1/15
z dnia 25.05.2015

Pakiet edukacyjny dla dziecka trzyletniego
Opracowany	według	programu	Komisji	Wychowania	Katolickiego	Konferencji	Episkopatu	Polski	

Kochamy dobrego Boga

W	skład	pakietu	wchodzą	podręcznik	i	poradnik	metodyczny.

nr AZ-0-01/10 
z	dnia	09.06.2010

•		Podręcznik	obejmuje	40	jednostek.
•		Omawiane	zagadnienia	(Moja rodzina; Świat wokół mnie; Mój dzień; To, co dla mnie ważne; 

Kto mi pomaga?; Chwalę Boga zawsze i wszędzie),	pokazują,	że	cała	rzeczywistość,	w	której	
funkcjonujemy,	przeniknięta	jest	Bożą	obecnością.	Również	jednostki	mówiące	o	przyrodzie,	
otoczeniu	dziecka,	zabawie,	ważnych	słowach	oraz	o	osobach	najbliższych	dziecku	przybli
żają	prawdę	o	Bogu,	który	pierwszy	nas	ukochał	i	hojnie	obdarował.	Obcowanie	z	przyrodą	
i ludźmi	przynosi	radość	i	pobudza	do	dziękowania	dobremu	Bogu	za	Jego	dary.

•		Podręcznik	 zawiera	wiele	 propozycji	 aktywizujących	 naukę	 dziecka,	 zabawy,	 proste	 łami
główki	i obrazki	do	pokolorowania.	Książeczka	pełni	rolę	zeszytu	ćwiczeń.	Dołączono	wkład
kę	z naklejkami	oraz	dodatek:	„Baw	się	i	ćwicz”.

Podręcznik do religii  
dla dziecka trzyletniego

Radosne dzieci Boże
Autorzy:	D.	Kurpiński,	J.	Snopek
Redakcja:	ks.	dr	J.	Czerkawski

format	220x220	mm,	s.	48,	cena	11,90	zł

Podręcznik
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3

przedszkole

lata

Numer

AZ-01-01/10-KI-1/15
z dnia 25.05.2015

-  23 -

Obrazek przedstawia dziecko, które już zasnęło. Zastanów się, 
co widać za oknem pokoju. Wklej odpowiednią naklejkę i dokończ 
kolorować obrazek.

20

•		Poradnik	metodyczny	jest	tak	opracowany,	aby	każdą	jednostkę	mógł	przeprowadzić	kateche
ta	w grupie	przedszkolnej	lub	rodzic	wychowujący	dzieci	w	kościele	domowym.	W	poradniku	
opisano	jak	uczyć	dziecko	prostych	gestów	(np.	złożenia	rąk,	klękania)	oraz	pierwszych	mo
dlitw.

Poradnik	dla	katechetów	i rodziców

Radosne dzieci Boże
Autorzy:	D.	Kurpiński,	J.	Snopek
Redakcja:	ks.	dr	J.	Czerkawski

format	162x235	mm,	s.	112,	cena	13,00	zł

Poradnik dla katechetów i rodziców

Przykładowa katecheza

Numer 
jednostki.

Ilustracja 
przedstawiająca 
sytuację	z życia	
dziecka.

Opis	zadań,	
które	dziecko	
ma	wykonać.

Naklejka  
do odszukania 
na dołączonym 
arkuszu i nakle
jenia	we właści
wym miejscu.

Elementy  
ilustracji 
do pokoloro
wania.
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przedszkole

lata

Pakiet edukacyjny dla dziecka czteroletniego
Opracowany	według	programu	Komisji	Wychowania	Katolickiego	Konferencji	Episkopatu	Polski	

Kochamy dobrego Boga

W	skład	pakietu	wchodzą	podręcznik	i	poradnik	metodyczny.

nr AZ-0-01/10 
z	dnia	09.06.2010

4

•		Podręcznik	zawiera	52	tematy.
•		Katechezy	czterolatków	zmierzają	do	tego,	aby	dziecko	w	najbliższym	dla	siebie	środowisku	
grupy	rówieśniczej	i	rodziny	uruchomiło	nowe	zdolności	poznawcze.	Służą	temu	barwne	ilu
stracje	dotyczące	typowych	sytuacji	z	życia	dziecka	oraz	związane	z	nimi	różnorodne	zadania	
(kolorowanie	i	uzupełnianie	ilustracji	z	wykorzystaniem	naklejek,	rysowanie	według	wzoru	
i po	śladzie,	łączenie	elementów	w	pary,	labirynt).	Najważniejsze	czynności	oznaczone	są	cha
rakterystycznymi ikonkami.

Podręcznik do religii  
dla dziecka czteroletniego

Świat dziecka Bożego
Autorzy:	D.	Kurpiński,	J.	Snopek

format	220x220	mm,	s.	60,	cena	12,90	zł

Podręcznik
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przedszkole

lata

Przewodnik metodyczny  
w	sprzedaży	od	1	sierpnia	2016	r.

Naklejka  
do odszukania 
na dołączonym 
arkuszu i nakle
jenia	we właści
wym miejscu.

4

•		Przewodnik	proponuje	różnorodne	działania:	ćwiczenia	integracyjne,	zabawy	ruchowe,	opo
wiadania,	prace	plastyczne,	śpiew,	zagadki.	Ich	celem	jest	wypracowanie	u	dziecka	przeko
nania,	że	to,	co	ono	kocha	i	co	je	pociąga	jest	Bożym	darem.	Zdobycie	takiego	przekonania	
pomaga	w	inicjowaniu	prostych	gestów	religijnych,	w	których	dziecko	może	wyrażać	swoją	
wdzięczność,	miłość	oraz	modlitewne	skupienie.

•		W	strukturze	każdej	jednostki	wyróżnione	są	cztery	etapy:	I.	Powitanie,	II.	Zaproszenie	do…,	
III.	Odpowiedź	na…,	IV.	Pożegnanie.

Przewodnik metodyczny

Świat dziecka Bożego
Redakcja:	D.	Kurpiński,	J.	Snopek

format	162x235	mm,	s.	232,	cena	15,00	zł

Przewodnik metodyczny

Przykładowa katecheza

Temat 
katechezy.

Ilustracja 
przedstawiająca 
sytuację	z życia	
dziecka.

Opis	zadań,	
które	dziecko	
ma	wykonać.

Element 
rysunku do 
uzupełnienia.

Ikonki okre
ślające	formę	
aktywności	
dziecka.
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przedszkole

Numer podręcznika

AZ-03-01/10-KI-2/15
z	dnia	08.06.2015

Pakiet edukacyjny dla dziecka pięcioletniego
Opracowany	według	programu	Komisji	Wychowania	Katolickiego	Konferencji	Episkopatu	Polski	

Kochamy dobrego Boga

W	skład	pakietu	wchodzą	podręcznik	i	poradnik	metodyczny.	Uzupełniają	go	płyta	CD	z	pieś
niami i opowiadaniami oraz teczka pomocy z dodatkowymi materiałami dydaktycznymi.

nr AZ-0-01/10 
z	dnia	09.06.2010

lat

5

•		Podręcznik	zawiera	53	tematy.
•		Proponuje	wiele	atrakcyjnych	dla	dziecka	zadań:	proste	łamigłówki,	labirynty,	pracę	z	naklej
kami	i	wycinankami,	obrazki	do	pokolorowania	oraz	piosenki	z	gestami.	

•		Ciekawą	propozycją	są	także	umieszczone	w	każdej	katechezie	rymowanki,	które	podsumo
wują	poznane	treści.	

•		Barwne,	radosne	ilustracje	i	związane	z	nimi	zadania	ułatwią	dziecku:	otwieranie	się	na	Boga	
i	budowanie	z	Nim	właściwej	relacji,	zwracanie	się	do	Niego	w	modlitwie,	podejmowanie	dia
logu	z	innymi,	poznawanie	zwyczajów	chrześcijańskich	związanych	z	obchodami	roku	litur
gicznego,	przyswajanie	pierwszych	pojęć	religijnych.

•		W	podręczniku	umieszczony	jest	Dyplom ukończenia katechezy w grupie wiekowej pięciolatków.

Podręcznik do religii  
dla dziecka pięcioletniego

Spotkania dzieci Bożych
Autorzy:	D.	Kurpiński,	J.	Snopek

format	220x220	mm,	s.	120,	cena	13,90	zł

Podręcznik
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przedszkole

lat

5
Przykładowa katecheza

Numer 
jednostki.

Temat 
katechezy.

Ilustracja przedsta
wiająca sytuację 
z życia	dziecka.

Krótkie	teksty	
doktrynalne 
i różnorodne	
zadania.

Ikonki	określające	
formę	aktywności	
dziecka.

Naklejka do odszukania 
na dołączonym 
arkuszu i naklejenia 
we właściwym	miejscu.

Elementy  
ilustracji do 
pokolorowania.

Modlitwa 
rymowanka.

Ilustracja 
biblijna	jako	
główny	element	
przekazu	treści.
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przedszkole

lat

5

Numer

AZ-03-01/10-KI-2/15
z	dnia	08.06.2015

•		Zawiera	wiele	ciekawych	form	pracy	z	dziećmi,	np.	zabawy,	zadania	aktywizujące,	opowiada
nia,	a	także	piosenki	z	gestami.

•		Do	każdej	jednostki	dołączony	jest	Kącik katechety,	a	w	nim	rozważania	biblijne,	wiersze,	afo
ryzmy oraz propozycje dodatkowej literatury. 

Przewodnik metodyczny

Spotkania dzieci Bożych
Redakcja:	D.	Kurpiński,	J.	Snopek

format	162x235	mm,	s.	288,	cena	15,00	zł

Przewodnik metodyczny

Pieśni	i	opowiadania	 
do wykorzystania na katechezie 

dla dziecka pięcioletniego

Spotkania dzieci Bożych
płyta	CD,	cena	19,00	zł

Zawiera	pieśni	i	opowiadania	umieszczone	w	scenariuszach	
w przewodniku	metodycznym	i	podręczniku	ucznia.	Stano
wi	pomoc	dla	katechety	w	nauce	proponowanych	utworów.

Pieśni	i	opowiadania	na	płycie	CD

Bezpłatne	materiały	(program	szczegółowy	do	nauczania	religii	dzieci	pięcioletnich,	 
system	oceniania	i	plan	wynikowy)	do pobrania	ze	strony:	http://www.jednosc.com.pl 

w zakładce Katecheza
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przedszkole

Jest	integralną	częścią	pakietu	edukacyjnego	do	nauczania	religii	dzieci	pięcioletnich.	Zawiera	
kolorowe	zdjęcia,	plansze,	szablony	oraz	ilustracje	w	formatach	A4	i A3.	Do	teczki	dołączona	
jest	płyta	CD	z	prezentacjami	multimedialnymi	oraz	materiałami	do druku.

Teczka pomocy 
w	sprzedaży	od	15	sierpnia	2016	r.

lat

5

Teczka pomocy 
do nauczania religii dziecka pięcioletniego

Spotkania dzieci Bożych
z	płytą	CD

Redakcja:	D.	Kurpiński,	J.	Snopek
cena 19,90 zł

Teczka pomocy

6
lat

Dotychczasowe podręczniki dla dzieci sześcioletnich:

mogą	być	wykorzystane	do	nauczania	religii	w	przedszkolnych	i	szkolnych	oddziałach	
sześciolatków	(zerówkach)	do	dnia	31 VIII 2018 r.	(na	podstawie	komunikatu	Biura	Pro
gramowania	Katechezy	z	dnia	23	kwietnia	2016	r.).

Podręczniki te zostały przygotowane do programu nr AZ-0-04/3	z	26	III	2004:	W rado-
ści dzieci Bożych, opr. T. Śmiech i są zgodne z Podstawą programową katechezy Kościoła 
 katolickiego w Polsce z roku 2001.

M. Piątek, 
W świecie  
mojego Boga 
nr AZ-03-04/3-0

Kocham  
dobrego Boga, 
red.	E.	Osewska,	 
ks.	J.	Stala	
nr AZ-03-04/3-1
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szkoła podstawowaklasy

1–3
Program nauczania religii  

dla klas I–III szkoły podstawowej
W rodzinie dzieci Bożych

Autorzy programu:
ks. dr T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek

	Autorski	program	opracowany	w Wydawnictwie	„Jedność”.

 Zgodny z nową Podstawą programową. 

		Realizuje	trzyletni	cykl	przygotowania	do	pełnego	uczestnictwa	
w Eucharystii.

W	klasie	I	„Żyjemy	w	Bożym	świecie”	program	prowadzi	dzieci	do	przekonania,	że	świat,	
w którym	żyjemy,	jest	Bożym	światem,	bo	od	Boga	pochodzi	i	Bóg	jest	w	nim	nieustannie	
obecny.	Bóg	Stwórca	 jest	 też	naszym	najlepszym	Ojcem,	który	troszczy	się	o	swoje	dzieci.	
Przyjęcie	i przeżycie	tych	prawd	ma	budować	w	pierwszoklasiście	poczucie	bezpieczeństwa	
i	zaufania	do	dobrego	Boga,	zachęcić	do	rozmowy	z	Nim	 i	doświadczania	Jego	obecności	
w każdym	ze	środowisk,	w których	dziecko	na	co	dzień	przebywa.

Klasa	druga	„Idziemy	do	Jezusa”	podejmuje	i	pogłębia	tematykę	klasy	pierwszej,	eksponując	
poznanie	życia	i	nauki	Jezusa	Chrystusa	na	tle	wydarzeń	roku	liturgicznego.	Ma	to	prowa
dzić	do	nawiązania	osobistej	więzi	ze	Zbawicielem,	do	rozbudzenia	życia	wiarą	w przygoto
waniu	do przyjęcia	Jezusa	w	Eucharystii,	co	nastąpi	w	klasie	trzeciej.

Trzeci	rok	formacji	zatytułowany	„Jezus	jest	z	nami”	ma	doprowadzić	dzieci	do	przeżywania	
radości	ze	zjednoczenia	z	Jezusem,	co	wiąże	się	z	głębszym	poznaniem	i	akceptacją	zasad	
chrześcijańskiego	życia,	oczyszczeniem	z	grzechów	oraz	świadomym	i	aktywnym	uczestnic
twem	w liturgii	Mszy	św.

Numer programu

AZ-1-01/12 
z	dnia	4.01.2012



klasa

1

11

szkoła podstawowa

Pakiet edukacyjny
dla klasy I szkoły podstawowej
Żyjemy w Bożym świecie

W	skład	pakietu	wchodzą:
•	podręcznik	z	płytą	interaktywną	–	ebook,	
•	przewodnik	metodyczny,	
•		teczka	pomocy	zawierająca	plansze	A3	i	A4,	elementy	teatrzyku	 
oraz	płytę	CD	z	plikami	do	wyświetlania	lub	wydruku,

•	dwie	płyty	CD	z	piosenkami	i	opowiadaniami.

•	Zawiera	56	tematów.
•	Pełni	również	rolę	zeszytu	ćwiczeń.	
•		Niezwykle	barwne	i	radosne	ilustracje	zachęcają	do	częstego	korzystania	z	podręcznika.
•		Atrakcyjny	przekaz	treści	doktrynalnej	(ilustracje	lub	fotografie	oraz	krótki	tekst	biblijny	lub	
liturgiczny)	 dopełniają	 elementy	 różnorodnych	 ćwiczeń	 (uzupełnianie	 rysunku,	 kolorowa
nie,	łączenie	kropek,	labirynt,	witraż,	wybór	i	grupowanie	elementów,	wycinanki	i	naklejki).

•		Rozrysowane	dynamicznie	gesty	pomagają	w	aktywizacji	ruchowej	i	ubogacają	naukę	śpiewu.
•		Zaprezentowane	na	początku	ikonki	wyjaśniają	różne	formy	aktywności,	z	jakimi	uczeń	się	

spotka.
•		Dołączona	 do	 podręcznika	 płyta	 CD	 –	 ebook	 z	 elementami	 interaktywnymi	 dodatkowo	
uatrakcyjnia	i	motywuje	do	obcowania	z	katechetycznymi	treściami,	daje	też	możliwość	wy
korzystania	tablicy	multimedialnej.	

Numer podręcznika

AZ-11-01/12-KI-1/12
z dnia 9.01.2012

Podręcznik do religii 
dla klasy I szkoły podstawowej

Żyjemy w Bożym świecie
z	płytą	interaktywną	–	ebook

Redakcja:	ks.	dr	K.	Mielnicki,	E.	Kondrak
Podręcznik	zgodny	z	programem	nr	AZ101/12

format	205x275	mm,	s.	128,	cena	12,90	zł

Podręcznik
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1

12

szkoła podstawowa

Przykładowa katecheza

Temat ujęty 
w prostym zdaniu 
wskazuje istotną 
treść	katechezy.

Ilustracja jest 
głównym	
elementem 
przekazu	treści.

Elementy 
aktywizujące 
dzieci – naklejki 
i wycinanki.

Tekst	biblijny	z	towarzyszącą	
mu	grafiką	podkreśla	wagę	
poznawania	słowa	Bożego	
i przekazywania go innym.

Zadania w urozmaiconej 
formie	twórczo	angażują	
ucznia,	służąc	jego	
wszechstronnemu rozwojowi.
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13

szkoła podstawowa

•  Przewodnik proponuje liczne metody aktywizujące, m.in. metody integracji, plastyczne, mu
zyczne,	dyskusyjne,	dramowe,	teatralne,	gry	 i	zabawy	dydaktyczne,	a	także	proste	metody	
biblijne	i	liturgiczne.

•		Ważnym	 elementem	 dydaktycznym	 są	 opowiadania,	 których	 bohaterowie,	 zwłaszcza	 Janek	
i Ania, przedstawieni na pierwszej lekcji, towarzyszą katechezom przez cały rok.

•	Struktura	jednostki	lekcyjnej	oparta	jest	na	stałym	schemacie:	
	 I. Powitanie,	II. Zaproszenie	do…,	III. Odpowiedź	na…,	IV. Pożegnanie.	

Numer

AZ-11-01/12-KI-1/12
z dnia 9.01.2012

Przewodnik metodyczny 
dla klasy I szkoły podstawowej

Żyjemy w Bożym świecie
Redakcja:	ks.	dr	K.	Mielnicki,	E.	Kondrak

Przewodnik	zgodny	z	programem	nr	AZ101/12
format	162x235	mm,	s.	288,	cena	15,00	zł

Piosenki i opowiadania do nauki religii 
dla klasy I szkoły podstawowej

Żyjemy w Bożym świecie
2	płyty	CD,	cena	26,00	zł

Na	płytach	nagrano	73	piosenki	i	opowiadania,	które	akty
wizują	i	urozmaicają	przebieg	katechezy.	Opowiadania	czy
tają	zawodowi	aktorzy,	a piosenki	wykonuje	zespół	dziecięcy.

Bezpłatne	materiały	(program	szczegółowy	dla	kl.	I,	system	oceniania	i	plan	wynikowy)	
do pobrania	ze	strony:	http://www.jednosc.com.pl w zakładce Katecheza

Przewodnik metodyczny

Piosenki i opowiadania na płytach CD
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Teczka	A4	z	materiałami	dla	katechety	zawiera:	
•	kolorowe	ilustracje	w	formacie	A3	i	A4,	
•  plansze z ruchomymi elementami do przedstawień 
w formie	teatrzyku,

•	płytę	z	plikami	do	wyświetlania	lub	wydruku.

Teczka pomocy 
dla klasy I szkoły podstawowej

Żyjemy w Bożym świecie
z	płytą	CD

Redakcja:	E.	Kondrak
cena 19,90 zł

Przykładowe pomoce dydaktyczne

Teczka pomocy
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2
Pakiet edukacyjny  

dla klasy II szkoły podstawowej
Idziemy do Jezusa

W	skład	pakietu	wchodzą:
•	podręcznik	z	płytą	interaktywną	–	ebook,	
•	przewodnik	metodyczny,	
•		teczka	pomocy	zawierająca	plansze	A3	i	A4,	elementy	teatrzyku	 
oraz	płytę	CD	z	plikami	do	wyświetlania	lub	wydruku,

•	dwie	płyty	CD	z	piosenkami	i	opowiadaniami.

•	Obejmuje	56	tematów.	
•		W	drugim	roku	przygotowania	do	pełnego	udziału	w	Eucharystii	uczeń	spotyka	się	z	pogłębio
nym	przeżywaniem	Bożego	działania	w swoim	życiu	i	w	świecie,	do	którego	należy.	Poznaje	
życie	i	naukę	Jezusa	Chrystusa	na	tle	wydarzeń	roku	liturgicznego	i	nawiązuje	z	Nim	osobistą	
więź,	co	prowadzi	do	rozbudzenia	życia	wiarą	w	oczekiwaniu	na	przyjęcie	Jezusa	w	Eucharystii.	

•		Każda	katecheza	zawiera	„Słowo	dnia”,	które	ma	stać	się	podstawą	do	rozmów	na	temat	wiary	
w domu ucznia.

•		Podręcznik	pełni	również	rolę	zeszytu,	w	którym	uczeń	wykonuje	różnorodne	ćwiczenia,	wy
korzystując m.in. zamieszczone w nim wycinanki i naklejki.

•		Dołączona	 do	 podręcznika	 płyta	 CD	 –	 ebook	 z	 elementami	 interaktywnymi	 dodatkowo	
uatrakcyjnia	i	motywuje	do	obcowania	z	katechetycznymi	treściami,	daje	też	możliwość	wy
korzystania	tablicy	multimedialnej.

Numer podręcznika

AZ-12-01/12-KI-3/12
z dnia 10.12.2012

Podręcznik do religii 
dla klasy II szkoły podstawowej

Idziemy do Jezusa
z	płytą	interaktywną	–	ebook

Redakcja:	ks.	dr	J.	Czerkawski,	E.	Kondrak
Podręcznik	zgodny	z	programem	nr	AZ101/12

format	205x275	mm,	s.	128,	cena	12,90	zł

Podręcznik
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2
Przykładowa katecheza

Temat ujęty 
w prostym zdaniu 
wskazuje istotną 
treść	katechezy.

Tekst	biblijny	
wyróżniony	
graficznie.

Ilustracja 
nawiązująca 
do tekstu 
biblijnego.

Krótki	tekst	
doktrynalny.

Słowo	dnia	to	klucz	
i zachęta do rozmowy 
na temat wiary 
w rodzinnym gronie.

Zadania z towarzyszącymi 
im ikonkami zachęcają  
do	różnych	form	
aktywności.

Elementy 
aktywizujące 
dzieci – naklejki 
i wycinanki.
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2

•		Przewodnik	 prezentuje	 dużo	 ciekawych	 rozwiązań	 aktywizujących	 uczniów;	 nie	 brakuje	
w nim	piosenek,	zabaw	ruchowych	czy	prostych	form	teatralnych.

•	Podpowiada	sposoby	korzystania	z	podręcznika	ucznia.	
•		W	każdej	 jednostce	 znajdują	 się	 skierowane	do	katechety:	Słowo	Boże,	 „Słowa	dla	ducha”	
oraz	„Słowa	do	przeczytania”	będące	propozycją	literatury,	która	może	być	inspiracją	dla	jego	
osobistej	refleksji	i dla	poszukiwania	nowych	rozwiązań	metodycznych.

Numer

AZ-12-01/12-KI-3/12
z dnia 10.12.2012

Przewodnik metodyczny 
dla klasy II szkoły podstawowej

Idziemy do Jezusa
Redakcja:	ks.	dr	J.	Czerkawski,	E.	Kondrak

Przewodnik	zgodny	z	programem	nr	AZ101/12
format	162x235	mm,	s.	304,	cena	15,00	zł

Piosenki i opowiadania do nauki religii 
dla klasy II szkoły podstawowej

Idziemy do Jezusa
2	płyty	CD,	cena	26,00	zł

Na	płytach	nagrano	91	piosenek	i	opowiadań,	które	aktywi
zują	i	urozmaicają	przebieg	katechezy.	Opowiadania	czyta
ją	zawodowi	aktorzy,	a piosenki	wykonuje	zespół	dziecięcy.

Bezpłatne	materiały	(program	szczegółowy	dla	kl.	II,	system	oceniania	i	plan	wynikowy)	
do pobrania	ze	strony:	http://www.jednosc.com.pl w zakładce Katecheza

Przewodnik metodyczny

Piosenki i opowiadania na płytach CD
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Teczka	A4	z	materiałami	dla	katechety	zawiera:	
•	kolorowe	ilustracje	w	formacie	A3	i	A4,	
•  plansze z ruchomymi elementami do przedstawień 
w formie	teatrzyku,

•	płytę	z	plikami	do	wyświetlania	lub	wydruku.

Teczka pomocy 
dla klasy II szkoły podstawowej

Idziemy do Jezusa
z	płytą	CD

Redakcja:	E.	Kondrak
cena 19,90 zł

Przykładowe pomoce dydaktyczne

Teczka pomocy
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Pakiet edukacyjny  

dla klasy III szkoły podstawowej
Jezus jest z nami

W	skład	pakietu	wchodzą:
•	podręcznik,	w	przygotowaniu	ebook,	
•	zeszyt	ćwiczeń,
•	przewodnik	metodyczny,	
•		teczka	pomocy	zawierająca	plansze	A3	i	A4,	elementy	teatrzyku	 
oraz	płytę	CD	z	plikami	do	wyświetlania	lub	wydruku,

•	dwie	płyty	CD	z	piosenkami	i	opowiadaniami.

Wychodzi	naprzeciw	aktualnym	potrzebom	dzieci	przygotowujących	się	do	pełnego	uczestnictwa	
w Eucharystii. 
Zawiera	57	tematów,	a	w	nich	stałe	elementy:	
• słowa Pisma Świętego, 
• zaproszenie do modlitwy,
•	pytania	do	refleksji	„Zastanów	się”,

Jego	atrakcyjna	grafika	i	przyjazna	narracja	zachęcają	do	systematycznych	spotkań	z	Jezusem.	
Stałe	elementy	graficzne	porządkują	i	pomagają	w	zrozumieniu	katechetycznych	treści,	umoż
liwiają	głębsze	ich	przeżycie,	ułatwiają	zapamiętanie	tego,	co	najważniejsze	i wiążą	Bożą	naukę	
z chrześcijańską	codziennością.

Numer podręcznika

AZ-13-01/12-KI-4/13
z	dnia	28.10.2013

Podręcznik do religii 
dla klasy III szkoły podstawowej

Jezus jest z nami
Redakcja:	ks.	dr	J.	Czerkawski,	E.	Kondrak

Podręcznik	zgodny	z	programem	nr	AZ101/12
format	165x235	mm,	s.	160,	cena	14,90	zł

Podręcznik

 

•	teksty	pieśni	lub	piosenek,	
• zapiski z pamiętnika trzecioklasisty, 
•	teksty	„Zapamiętaj”.	
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3
Przykładowa katecheza

Wprowadzenie	
egzystencjalne.

Piosenka	lub	pieśń	pomaga	
w głębszym	przeżyciu	
prawdy i ułatwia jej 
zapamiętanie.

Tekst	biblijny	
wyróżniony	
graficznie	 
w formie	księgi.

Pytania wzywają 
do zastanowienia nad 
własnym	życiem	w kontekście	
poznanych prawd.

Najważniejsza	
treść	ujęta	
w formie	łatwej				
do zapamiętania.

Proste teksty  
modlitw zachęcają 
do osobistej	
rozmowy z Bogiem.

Ilustracje	i	wyjaśnienia	
wiążą	Bożą	prawdę	
z codziennością	 
ucznia.
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Przykładowe	ćwiczeniaZawarte w zeszycie zadania 
•	Ściśle	wiążą	się	z	treścią	podręcznika.
•		Stanowią	istotną	pomoc	w	realizacji	
celów	katechetycznych	i	wymagań	
szczegółowych.

•		Przez	swą	różnorodność	(uzupełnianie	
tekstu,	rysowanie,	kolorowanie,	rebusy,	
krzyżówki	i inne	łamigłówki	oraz	
wycinanki i naklejki) wszechstronnie 
aktywizują	ucznia	i	pobudzają	do	
samodzielnej	twórczej	pracy.

•		Każdej	jednostce	poświęcone	są	
dwie	strony	w zeszycie	ćwiczeń	
z urozmaiconymi zadaniami do 
samodzielnego wykonania przez dziecko.

•		Posiadają	zróżnicowany	stopień	
trudności.

•		Ich	miejsce	w	toku	lekcji	oraz	dodatkowe	
wskazówki	opisane	są	w	przewodniku	
metodycznym.

•		Ułatwiają	katechecie	bieżącą	ocenę	pracy	
ucznia. 

Numer

AZ-13-01/12-KI-4/13
z	dnia	28.10.2013

Zeszyt	ćwiczeń 
dla klasy III szkoły podstawowej

Jezus jest z nami
Redakcja:	ks.	dr	J.	Czerkawski,	E.	Kondrak

Zeszyt	ćwiczeń	zgodny	z	programem	nr	AZ101/12
format	205x275	mm,	s.	128,	cena	12,90	zł

Zeszyt ćwiczeń
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•		Przewodnik	pomaga	w	zorganizowaniu	całorocznej	pracy	na	lekcjach	religii,	zachęcając	jed
nocześnie	do	spotkań	w	ramach	katechezy	parafialnej.

•		Wskazuje	odpowiednio	dobrane	do	poszczególnych	jednostek	metody	i techniki	oraz	środki	
dydaktyczne.

•	Podpowiada	sposób	wykorzystania	podręcznika	i	zeszytu	ćwiczeń.
•	Struktura	jednostki	lekcyjnej	oparta	jest	na	stałych	schemacie:	
	 I	Powitanie,	II	Zaproszenie	do...,	III	Odpowiedź	na...,	IV	Pożegnanie.
•		Do	każdego	tematu	dodano	związane	z	nim	teksty	KKK	oraz	propozycje	ubogacającej	literatury.

Numer

AZ-13-01/12-KI-4/13
z	dnia	28.10.2013

Przewodnik metodyczny 
dla klasy III szkoły podstawowej

Jezus jest z nami
Redakcja:	ks.	dr	J.	Czerkawski,	E.	Kondrak

Przewodnik	zgodny	z	programem	nr	AZ101/12
format	162x235	mm,	s.	304,	cena	15,00	zł

Piosenki i opowiadania do nauki religii 
dla klasy III szkoły podstawowej

Jezus jest z nami
2	płyty	CD,	cena	26,00	zł

Na	płytach	nagrano	piosenki	i	opowiadania,	które	aktywi
zują	i	urozmaicają	przebieg	katechezy.	Opowiadania	czyta
ją	zawodowi	aktorzy,	a piosenki	wykonuje	zespół	dziecięcy.

Przewodnik metodyczny

Piosenki i opowiadania na płytach CD
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Teczka	A4	z	materiałami	dla	katechety	zawiera:	
•	kolorowe	ilustracje	w	formacie	A3	i	A4,	
•  plansze z ruchomymi elementami do przedstawień 
w formie	teatrzyku,

•	płytę	z	plikami	do	wyświetlania	lub	wydruku.

Teczka pomocy 
dla klasy III szkoły podstawowej

Jezus jest z nami
z	płytą	CD

Redakcja:	E.	Kondrak
cena 19,90 zł

Kat_25_foto_2Kat_25_foto_

SAKRAMENTY ŚWIĘTE

Przykładowe pomoce dydaktyczne

Teczka pomocy
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Program nauczania religii  

dla klas IV–VI szkoły podstawowej
Odkrywamy tajemnice Bożego świata

Autorzy programu:
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

	Utworzony	w	oparciu	o	nową	Podstawę	programową.

		Autorski	alternatywny	program	opracowany	w	Wydawnictwie	„Jedność”.

		Umożliwia	uczniowi	bardziej	świadomy	i	coraz	pełniejszy	udział	
w Bożym	planie	zbawienia.

		Wiąże	jego	życie	z	miejscami,	osobami	i	symbolami,	które	odkrywa	
jako	tajemnice	Bożego	świata,	w	którym	dane	jest	mu	żyć.

Program	w	zakresie	klasy	IV	(„Miejsca	pełne	BOGActw”)	prowadzi	uczniów	do	Biblii	oraz	
do	ważnych	miejsc	w	historii	zbawienia,	w	których	Bóg	jawi	się	jako	Ten,	który	troszczy	się	
o człowieka. 

W	klasie	V,	zatytułowanej	„Spotkania	uBOGAcające”,	prowadzi	on	uczniów	na	spotkania 
w	poznanych	już	miejscach	z bohaterami	biblijnymi	lub	świętymi,	którzy	stają	się	dla	nich	
wzorcami	osobowymi	i	przewodnikami	w	wierze.	

W	klasie	VI	(„Tajemnice	BOGAtego	życia”)	skupia	się	na	wyjaśnianiu	symboli,	jakie	ucznio
wie	spotykają	podczas	swoich	wędrówek,	by	mobilizować	ich	do	pełniejszego	włączania	się	
we	wspólnotę	Kościoła,	jego	liturgię	i	życie	chrześcijańskie.	

W	tytułach	poszczególnych	klas	słowo	BÓG	zostało	wyróżnione	wielkimi	literami,	aby	
zwrócić	uwagę,	że	w	Nim	jest	pełnia	poszukiwanych	i	odkrywanych	bogactw.

Numer programu 

AZ-2-02/12 
z dnia 30.05.2012
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Pakiet edukacyjny  
dla klasy IV szkoły podstawowej

Miejsca pełne BOGActw
•		Składa	się	z	podręcznika	dla	ucznia,	przewodnika	metodycznego	oraz	zeszytu	ćwiczeń.	Uzu
pełnia	go	teczka	pomocy	z dodatkowymi	materiałami	dydaktycznymi	oraz	płyta	z	pieśniami	
i piosenkami.

•	Jest	dostosowany	do	znowelizowanej	Podstawy programowej Kościoła katolickiego w Polsce.
•	Realizuje	program	Odkrywamy tajemnice Bożego świata.
•		Opiera	się	na	schemacie	wędrowania,	co	znajduje	odzwierciedlenie	w	strukturze	scenariuszy	

katechez.
•		Łączy	współczesne	metody	nauczania	z	tradycyjnymi	i	specyficznymi	dla	katechetyki	meto

dami nauczania i wychowania katechetycznego.
•	Zawiera	elementy	wyciszenia,	modlitwy	i	celebracji.	
•		Proponuje	 różnorakie	 zadania,	 dostosowane	 do	 potrzeb	 uczniów	 zarówno	 zdolnych,	 jak	
i z problemami	edukacyjnymi.

Numer podręcznika

AZ-21-02/12-KI-1/12
z	dnia	11.06.2012

Podręcznik do religii 
dla klasy IV szkoły podstawowej

Miejsca pełne BOGActw
Redakcja:	ks.	dr	K.	Mielnicki,	E.	Kondrak,	B.	Nosek
Podręcznik	zgodny	z	programem	nr	AZ202/12

format	165x235	mm,	s.	144,	cena	15,90	zł

Podręcznik

•		Obejmuje	60	jednostek	tematycznych,	a	w	nich	stałe	elementy	(fragment	Pisma	Świętego,	tekst	
narracyjny,	zaproszenie	do	modlitwy,	do	śpiewu,	do	refleksji,	do	zapamiętania,	ćwiczenia	do	
wykonania)	oraz	dodatkowe	propozycje	(quiz,	„Czy	wiesz,	że...”,	oraz	„Warto	wiedzieć”).

•		Poprzez	odpowiedni	dobór	tekstów	biblijnych	oraz	ich	komentarz	pozwala	uczniowi	głębiej	
odczytać	Boże	przesłanie.

•		Poprzez	zastosowane	ilustracje	i	elementy	graficzne	ułatwia	uczniom	zrozumienie	przekazy
wanych	treści.
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Przykładowa katecheza

Temat ujęty 
w takiej 
formie,	aby	
zaciekawiał.

 
Fragment 
Pisma 
Świętego.

Wszędek	–	
towarzysz 
naszych 
wędrówek.

Mapka 
lokalizująca 
odwiedzane 
miejsce.

Zaproszenie 
do	śpiewu.

Zaproszenie 
do	refleksji.

Krótki	tekst	do	
zapamiętania.

Zadanie do wykonania 
np. jako praca domowa.

Quiz pozwalający 
uczniom	sprawdzić	
to, czego się 
dowiedzieli 
podczas	zajęć.

Współczesna	
fotografia	
odwiedzanego 
miejsca.

Tekst narracyjny, 
wyjaśniający	
fragment	biblijny	
i nawiązujący 
do życia.

Ilustracja 
obrazująca	
tekst	biblijny.
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Numer

AZ-21-02/12-KI-1/12
z	dnia	27.05.2013

Przykładowe	ćwiczenia•		Zawiera	różnorodne	zadania,	które	
ułatwiają prowadzenie katechezy.

•		Jest	skorelowany	z	przewodnikiem	
metodycznym i podręcznikiem ucznia.

•	 Pozwala na zindywidualizowanie procesu 
nauczania,	gdyż	daje	możliwość	pracy	
z uczniami	na	różnym	poziomie	trudności.

•		Pomaga	uczniom	pogłębić	wiedzę	
o Bogu	poprzez	uzupełnianie	tekstów,	
rozwiązywanie	rebusów,	krzyżówek,	
rozsypanek, puzzli logicznych, itp.

•		Daje	możliwość	uczniom	samodzielnego	
sprawdzenia	zdobytych	informacji	
w krótkim	quizie	„Sprawdź	swoją	wiedzę”,	
do	którego	klucz	odpowiedzi	znajduje	się	
na końcu zeszytu.

Zeszyt	ćwiczeń 
dla klasy IV szkoły podstawowej

Miejsca pełne BOGActw
Autorzy: E. Kondrak, E. Parszewska

Zeszyt	ćwiczeń	zgodny	z	programem	nr	AZ202/12
format	165x235	mm,	s.	128,	cena	9,90	zł

Zeszyt ćwiczeń

Program dla klas IV, system oceniania, 
plan wynikowy, materiały promocyjne 

z teczki pomocy dla klasy IV  
oraz kontrolne karty pracy są dostępne 

na stronie www.jednosc.com.pl 
w zakładce Katecheza/Bezpłatne 

materiały do pobrania.
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Numer

AZ-21-02/12-KI-1/12
z	dnia	11.06.2012

Przewodnik metodyczny 
dla klasy IV szkoły podstawowej

Miejsca pełne BOGActw
Redakcja:	ks.	dr	K.	Mielnicki,	E.	Kondrak,	B.	Nosek
Przewodnik	zgodny	z	programem	nr	AZ202/12

format	162x235	mm,	s.	344,	cena	15,00	zł

Pieśni	i	piosenki	 
do wykorzystania na katechezie 
dla klasy IV szkoły podstawowej

Miejsca pełne BOGActw
płyta	CD,	cena	19,00	zł

Zawiera	 pieśni	 i	 piosenki	 umieszczone	 w	 scenariuszach	
w przewodniku	metodycznym	i	podręczniku	ucznia.	Stano
wi	pomoc	dla	katechety	w	nauce	proponowanych	utworów.

Przewodnik metodyczny

Płyta	CD	z	pieśniami	i	piosenkami

•		Stanowi	zbiór	gotowych	scenariuszy,	które	można	wykorzystać	w	całości	bądź	potraktować	
jako	inspirację	do	przygotowania	własnych.	Struktura	każdego	z	nich	zawiera	trzy	stałe	eta
py:	I.	Podróżuję,	II.	Odkrywam,	III.	Zostaję	ubogacony.

•		Realizuje	treści	nauczania	zgodnie	z	przyjętym	schematem:	Rozdział	I.	Wielki kosmos i moje 
podwórko	–	prezentuje	Boże	dzieło	oraz	tajemnicę	ludzkiego	grzechu	i	Bożego	przebaczenia;	
Rozdział	II.	Szlak patriarchów	–	prowadzi	ucznia	drogami,	którymi	wędrowali	patriarchowie;	
Rozdział	III.	Ziemia Bożej obietnicy	–	prezentuje	ziemię,	którą	Bóg	obiecał	patriarchom;	Roz
dział IV. Szlak Pana Jezusa	–	śledzi	wydarzenia	z	życia	Pana	Jezusa;	Rozdział	V.	Droga pokuty 
–	interpretuje	walkę	Jezusa	z	szatanem	oraz	wydarzenia	związane	z	męką	i	śmiercią	Zbawi
ciela;	Rozdział	VI.	Szlak nowego życia	–	zachęca	do	dawania	świadectwa	o	Chrystusie	zmar
twychwstałym;	 Rozdział	 VII.	Szlak wiary	 –	wiedzie	 od	 przydrożnych	 kapliczek	 i  polskich	
sanktuariów	aż	„po	krańce	świata”,	uwrażliwiając	na	potrzeby	misji.
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Jest	integralną	częścią	pakietu	edukacyjnego	dla	klasy	IV.	
Zawiera kolorowe mapy, zdjęcia, plansze oraz ilustracje 
w	formatach	A4	 i A3	oraz	grę	edukacyjną	 „W	drodze	do	
domu	Ojca”.	Do	teczki	dołączona	jest	płyta	CD	z	prezenta
cjami multimedialnymi oraz materiałami do druku.

Teczka pomocy 
dla klasy IV szkoły podstawowej

Miejsca pełne BOGActw
z	płytą	CD

Redakcja:	J.	Konat,	E.	Kondrak,	E.	Parszewska
cena 19,90 zł

Przykładowe pomoce dydaktyczne

Teczka pomocy
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5
Pakiet edukacyjny  

dla klasy V szkoły podstawowej
Spotkania uBOGAcające

•		Składa	się	z	podręcznika	dla	ucznia,	przewodnika	metodycznego	oraz	zeszytu	ćwiczeń.	Uzu
pełnia	go	teczka	pomocy	z dodatkowymi	materiałami	dydaktycznymi	oraz	płyta	z	pieśniami	
i piosenkami.

•	Jest	dostosowany	do	znowelizowanej	Podstawy programowej Kościoła katolickiego w Polsce. 
•	Realizuje	program	Odkrywamy tajemnice Bożego świata.
•		Opiera	się	na	schemacie	wędrowania,	co	znajduje	odzwierciedlenie	w strukturze	scenariuszy	

katechez.
•		Oferuje	różnorodne	formy	aktywizacji,	inspirujące	uczniów	do	osobistych	poszukiwań.	Łączy	
współczesne	metody	nauczania	z	tradycyjnymi	metodami	katechetycznymi.

•	Zawiera	elementy	wyciszenia,	modlitwy	i	celebracji.	
•		Proponuje	zróżnicowany	poziom	zadań,	dostosowany	do	potrzeb	uczniów	zarówno	zdolnych,	
jak	i	z	problemami	edukacyjnymi.

Numer podręcznika

AZ-22-02/12-KI-1/13
z	dnia	22.07.2013

Podręcznik do religii 
dla klasy V szkoły podstawowej

Spotkania uBOGAcające
Redakcja:	 

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska
Podręcznik	zgodny	z	programem	nr	AZ202/12

format	165x235	mm,	s.	144,	cena	15,90	zł

Podręcznik

•		Obejmuje	62	jednostki	tematyczne,	a	w	nich	stałe	elementy	(fragment	Pisma	świętego,	tekst	
narracyjny,	zaproszenie	do	modlitwy,	do	śpiewu,	do	refleksji,	do	zapamiętania,	ćwiczenie	do	
wykonania)	oraz	dodatkowe	(quiz,	ciekawostkę	oraz	interesujący	szczegół	dotyczący	postaci).

•		Poprzez	odpowiedni	dobór	tekstów	biblijnych	oraz	ich	komentarz	pozwala	uczniowi	głębiej	
odczytać	Boże	przesłanie.

•		Dzięki	ciekawym	odniesieniom	do	współczesności	pomaga	uczniowi	żyć	poznawanymi	treściami.
•	Poprzez	zastosowanie	dodatkowych	elementów	pobudza	zainteresowanie.
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5
Przykładowa katecheza

Temat ujęty 
w takiej 
formie,	aby	
zaciekawiał.

 
Fragment 
Pisma 
Świętego.

Bożaludka	–	
towarzyszka 
naszych 
spotkań.

Zaproszenie 
do	śpiewu.

Zaproszenie 
do	refleksji.

Krótki	tekst	 
do zapamiętania.

Ciekawostka		
motywująca 
uczniów	
do dalszych 
poszukiwań.

Zadanie do 
wykonania 
np. jako praca 
domowa.

Informacja	
ukazująca 
duchowe piękno 
poznawanych 
postaci.

Współczesna	 
fotografia	ułatwiająca	
odniesienie poznawanej 
prawdy	do życia.

Tekst narracyjny, 
wyjaśniający	
fragment	biblijny	
i nawiązujący 
do życia.

Ilustracja 
obrazująca	
tekst	biblijny.
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Numer

AZ-22-02/12-KI-1/13
z	dnia	15.06.2015

5

Przykładowe	ćwiczenia

Zeszyt	ćwiczeń 
dla klasy V szkoły podstawowej

Spotkania uBOGAcające
Autorzy:	J.	Konat,	E.	Kondrak,	E.	Parszewska

Zeszyt	ćwiczeń	zgodny	z	programem	nr	AZ202/12
format	165x235	mm,	s.	136,	cena	9,90	zł

Zeszyt ćwiczeń

Program dla klas V, system oceniania,  
plan wynikowy, materiały promocyjne 

z teczki pomocy dla klasy V 
 oraz kontrolne karty pracy są dostępne 

na stronie www.jednosc.com.pl 
w zakładce Katecheza/Bezpłatne 

materiały do pobrania.

•		Zawiera	różnorodne	zadania,	które	
ułatwiają prowadzenie katechezy.

•		Pozwala	na	zindywidualizowanie	
procesu	nauczania,	gdyż	daje	możliwość	
pracy	z uczniami	na	różnym	poziomie	
trudności.

•		Pomaga	uczniom	pogłębić	wiedzę	
o Bogu	poprzez	uzupełnianie	tekstów,	
rozwiązywanie	rebusów,	krzyżówek,	
rozsypanek, puzzli logicznych, itp.

•		Daje	możliwość	uczniom	samodzielnego	
sprawdzenia	zdobytych	informacji	
w krótkim	quizie	„Sprawdź	swoją	
wiedzę”,	do	którego	klucz	odpowiedzi	
znajduje się na końcu zeszytu.
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5

Numer

AZ-22-02/12-KI-1/13
z	dnia	22.07.2013

Przewodnik metodyczny 
dla klasy V szkoły podstawowej

Spotkania uBOGAcające
Redakcja:	 

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska
Przewodnik	zgodny	z	programem	nr	AZ202/12

format	162x235	mm,	s.	408,	cena	15,00	zł

Pieśni	i	piosenki	 
do wykorzystania na katechezie 
dla klasy V szkoły podstawowej

Spotkania uBOGAcające
płyta	CD,	cena	19,00	zł

Zawiera	 pieśni	 i	 piosenki	 umieszczone	 w	 scenariuszach	
w przewodniku	metodycznym	i	podręczniku	ucznia.	Stano
wi	pomoc	dla	katechety	w	nauce	proponowanych	utworów.

Przewodnik metodyczny

Płyta	CD	z	pieśniami	i	piosenkami

•		Proponuje	różnorodne	formy	aktywizacji	połączone	z	elementami	ruchu	i śpiewu,	pracę	z ob
razem	i	środkami	audiowizualnymi,	a	także	elementy	wyciszenia,	modlitwy	i	celebracji.

•		Opiera	się	na	schemacie	wędrowania,	co	znajduje	odzwierciedlenie	w	strukturze	scenariuszy.	
Każdy	z	nich	zawiera	trzy	stałe	etapy:	I.	Szukam,	II.	Spotykam,	III.	Zostaję	ubogacony.

•		Realizuje	treści	nauczania	zgodnie	z	przyjętym	schematem:	Rozdział	I.	Moi przodkowie, bra-
cia i siostry	–	prezentuje	pierwszych	ludzi,	 ich	upadek	oraz	jego	konsekwencje;	Rozdział	II.	
Patriarchowie, przywódcy, prorocy	–	ukazuje	tych,	którzy	są	dla	nas	przykładem	wiary	i	za
ufania	Bogu;	Rozdział	III.	Pierwsi świadkowie spełnionej obietnicy	–	zapoznaje	uczniów	z	oso
bami	związanymi	z	dzieciństwem	Pana	Jezusa;	Rozdział	IV.	Świadkowie wiary i nowego życia 
–	omawia	postawę	ludzi,	którzy	szli	za	Jezusem,	zafascynowani	Jego	nauką;	Rozdział	V.	Ci, 
co wskazują drogę	–	przedstawia	tych,	którzy	prowadzeni	przez	Ducha	Świętego	pokazują,	jak	
mamy	żyć.
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Jest	integralną	częścią	pakietu	edukacyjnego	dla	klasy	V.	Zawarte	w	niej	kolorowe	mapy,	zdję
cia,	plansze	oraz	 ilustracje	w	 formatach	A4	 i	A3	oraz	gra	edukacyjna	 „Moja	mała	droga	do	
świętości”	wzbogacą	warsztat	katechety.	Do	teczki	dołączona	jest	płyta	CD	z	prezentacjami	
multimedialnymi oraz materiałami do druku.

Numer

AZ-22-02/12-KI-1/13
z	dnia	15.06.2015

5

Teczka pomocy 
dla klasy V szkoły podstawowej

Spotkania uBOGAcające
z	płytą	CD

Redakcja:	J.	Konat,	E.	Kondrak,	E.	Parszewska
cena 19,90 zł

SP Klasa V, Temat 19

Dwanaście  
pokoleń  
Izraela

Morze
Śródziemne

M
. M

ar
tw

e

Symeon

Juda

Efraim
Beniamin

Gad

Ruben

Manasses

Issachar
Zabulon

Aser
Neftali

Dan

SP Klasa V, Temat 60

Przykładowe pomoce dydaktyczne

Teczka pomocy
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Numer podręcznika

AZ-23-02/12-KI-3/14
z	dnia	15.09.2014

6

Podręcznik do religii 
dla klasy VI szkoły podstawowej

Tajemnice BOGAtego życia
Redakcja:

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska
Podręcznik	zgodny	z	programem	nr	AZ202/12

format	165x235	mm,		s.	208,	cena	15,90	zł

Podręcznik

Pakiet edukacyjny  
dla klasy VI szkoły podstawowej
Tajemnice BOGAtego życia

•		Składa	się	z	podręcznika	dla	ucznia,	przewodnika	metodycznego	oraz	zeszytu	ćwiczeń.	Uzu
pełnia	go	teczka	pomocy	z dodatkowymi	materiałami	dydaktycznymi	oraz	płyta	z	pieśniami	
i piosenkami.

•		Jest	dostosowany	do	znowelizowanej	Podstawy programowej Kościoła katolickiego w Polsce. 
•	Realizuje	program	Odkrywamy tajemnice Bożego świata.
•		Opiera	się	na	schemacie	wędrowania,	co	znajduje	odzwierciedlenie	w strukturze	scenariuszy	

katechez.
•		Poprzez	różnorodne	formy	aktywizacji	rozbudza	w	uczniach	zainteresowanie	i	chęć	zdoby
wania	nowej	wiedzy	i	umiejętności.

•		Poprzez	połączenie	tradycyjnych	metod	z	nowoczesnymi	środkami	dydaktycznymi	motywuje	
katechizowanych do samodzielnych poszukiwań.

•	Zawiera	elementy	wyciszenia,	modlitwy	i	celebracji.
•		Proponuje	zróżnicowany	poziom	zadań,	dostosowany	do	potrzeb	uczniów	zarówno	zdolnych,	
jak	i	z	problemami	edukacyjnymi.

•		Obejmuje	62	jednostki	tematyczne,	a	w	nich	stałe	elementy	(fragment	Pisma	Świętego,	tekst	nar
racyjny,	zaproszenie	do	modlitwy,	do	śpiewu,	do	refleksji,	do	zapamiętania,	ćwiczenie	do	wyko
nania)	oraz	dodatkowe	propozycje	(quiz,	ciekawostkę	oraz	przesłanie	omawianego	symbolu).

•		Zawiera	 teksty	 literackie	 i	doktrynalne	dostosowane	do	wieku	 i	możliwości	percepcyjnych	
uczniów.
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6

Przykładowa katecheza

Fragmenty 
Pisma 
Świętego.

Wszędek	lub	Bożaludka	
– towarzysze 
poszukiwania  
Bożych	tajemnic.

Ilustracja ułatwiająca 
odniesienie    
poznanego znaku 
do jego przesłania.

Informacja	
wskazująca  
przesłanie 
poznanego  znaku.

Zadanie do wykonania 
np. jako praca domowa.

Ciekawostka	
motywująca 
uczniów	do	dalszych	
poszukiwań.

Tekst 
narracyjny 
nawiązujący 
do życia.

Ilustracja 
obrazująca	
tekst	biblijny.

Tekst narracyjny 
wyjaśniający	
fragment	
biblijny.

•		Poprzez	odpowiedni	dobór	tekstów	biblijnych	i	komentarz	pozwala	katechizowanemu	głębiej	
odczytać	Boże	przesłanie.

•	Poprzez	ciekawe	odniesienia	do	współczesności	pomaga	uczniowi	żyć	poznawanymi	treściami.
•	Poprzez	zastosowania	dodatkowych	elementów	pobudza	zainteresowanie.
•		Poprzez	zastosowane	ilustracje	ułatwia	uczniom	odniesienie	rzeczywistości	biblijnej	do	co
dziennego	życia.
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•  Zawiera zadania ułatwiające 
prowadzenie katechezy.

•		Pomaga	utrwalić	materiał	poznany	
podczas	zajęć.

•		Odzwierciedla	tok	katechezy	zawarty	
w przewodniku metodycznym.

•  Pozwala na zindywidualizowanie procesu 
nauczania.

•		Pomaga	uczniom	pogłębić	wiedzę	
o Bogu	poprzez	uzupełnianie	tekstów,	
rozwiązywanie	rebusów,	krzyżówek,	
rozsypanek, puzzli logicznych, itp.

•		Daje	uczniowi	możliwość	samodzielnego	
sprawdzenia	swojej	wiedzy	w krótkim	
quizie,	do	którego	klucz	odpowiedzi	
znajduje się na końcu zeszytu.

Zeszyt	ćwiczeń	do	podręcznika

nr AZ-23-02/12-KI-3/14

6

Przykładowe	ćwiczenia

Zeszyt	ćwiczeń 
dla klasy VI szkoły podstawowej

Tajemnice BOGAtego życia
Autorzy:	E.	Kondrak,	E.	Parszewska,	A.	Sętorek

Zeszyt	ćwiczeń	zgodny	z	programem	nr	AZ202/12
format	165x235	mm,	s.	136,	cena	9,90	zł

Zeszyt ćwiczeń

ZESZYT ĆWICZEŃ
dla klasy VI szkoły podstawowej

Tajemnice
BOGAtego życia

6

ISBN 978-83-7660-868-6

Tajemnice

Program dla klas VI, system oceniania, 
plan wynikowy, materiały promocyjne 

z teczki pomocy dla klasy VI  
oraz kontrolne karty pracy są dostępne 

na stronie www.jednosc.com.pl 
w zakładce Katecheza/Bezpłatne 

materiały do pobrania.
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Numer

AZ-23-02/12-KI-3/14
z	dnia	15.09.2014

6

•	Konkretyzuje	program	Odkrywamy tajemnice Bożego świata w odniesieniu do klasy VI. 
•		Koncepcja	 redakcyjna	 opiera	 się	 na	 schemacie	wędrowania.	Każdy	 ze	 scenariuszy	 zawiera	
trzy	stałe	etapy:	I.	Rozpoznaję,	II.	Przyjmuję,	III.	Zostaję	ubogacony.

•		Realizuje	treści	nauczania	zgodnie	z	przyjętym	schematem:	Rozdział	I.	Bóg powołujący do istnie-
nia – porządkowanie chaosu	–	pokazuje	znaki	towarzyszące	stworzeniu	świata	i	upadkowi	pierw
szych	ludzi;	Rozdział	II.	Bóg mówiący na różne sposoby	–	prezentuje	znaki,	za	pomocą	których	Bóg	
przemawia	do	człowieka;	Rozdział	III.	Słowa i czyny Jezusa –	zapoznaje	ze	znakami,	które	czynił	
wśród	ludzi	Pan	Jezus;	Rozdział	IV.	Tajemnice Królestwa Bożego – przypowieści Jezusa	–	wyjaśnia	
znaki	i	symbole	obecne	w nauczaniu	Jezusa;	Rozdział	V.	Śmierć i chwała Jezusa – omawia znaki 
towarzyszące	męce,	śmierci	i	zmartwychwstaniu	Jezusa;	Rozdział	VI.	Kościół wspólnotą aż po 
niebieskie Jeruzalem –	pokazuje	znaki	Bożej	obecności	w	Kościele;	Rozdział	VII.	Szczególne tajem-
nice roku –	ukazuje	znaki	towarzyszące	różnym	okresom	liturgicznym	w Kościele.

Przewodnik metodyczny 
dla klasy VI szkoły podstawowej

Tajemnice BOGAtego życia
Redakcja:	 

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska
Przewodnik	zgodny	z	programem	nr	AZ202/12

format	162x235	mm,	s.	488,	cena	15,00	zł

Przewodnik metodyczny

Pieśni	i	piosenki	 
do wykorzystania na katechezie 
dla klasy VI szkoły podstawowej

Tajemnice BOGAtego życia
płyta	CD,	cena	19,00	zł

Zawiera	 pieśni	 i	 piosenki	 umieszczone	 w	 scenariuszach	
w  przewodniku	metodycznym	 i	 podręczniku	 ucznia.	 Jest	
pomocą	dla	katechety	w	nauce	proponowanych	utworów.

Płyta	CD	z	pieśniami	i	piosenkami
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6

Jest	integralną	częścią	pakietu	edukacyjnego	dla	klasy	VI.	
Zawiera	kolorowe	mapy,	zdjęcia	oraz	ilustracje	w	formacie	
A4	oraz	grę	edukacyjną	 „Przypowieści	 Jezusa”	w	 forma
cie	A2.	Do	teczki	dołączona	jest	płyta	CD	z	prezentacjami	
multimedialnymi oraz materiałami do druku.

Teczka pomocy 
dla klasy VI szkoły podstawowej

Tajemnice BOGAtego życia
z	płytą	CD

Redakcja:	J.	Konat,	E.	Kondrak,	E.	Parszewska
cena 19,90 zł

Przykładowe pomoce dydaktyczne

Teczka pomocy

SP Klasa VI, tem
at 33
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gimnazjum

1–3
klasy

Program nauczania religii  
dla klas I–III gimnazjum

Kim jestem jako człowiek,  
kim chcę być jako chrześcijanin

Autorzy programu:
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

•	Został	utworzony	w	oparciu	o	nową	Podstawę	programową.
•	Autorski	alternatywny	program	opracowany	w	Wydawnictwie	„Jedność”.
•	Kształtuje	w	uczniach	przekonanie,	że	życie	to	wspólny	projekt	człowieka	i	Boga.
•		Pomaga	budować	coraz	bardziej	dojrzałe	relacje	ze	światem,	Bogiem,	innymi	ludźmi	i	sa
mym	sobą.	

•	Pozwala	odczytać	i	realizować	przynaglenia	Nowej	Ewangelizacji.
•		Ma	budowę	spiralną,	polegającą	na	stopniowym	poszerzaniu	danego	zagadnienia	o	nowe	

wymiary w kolejnych klasach, przechodzi od zagadnień prostszych w stronę trudniejszych, 
albo	ukazuje	omawianą	płaszczyznę	życia	na	trzech	poziomach.	

•		Uwzględnia	przemianę	biologiczną,	intelektualną	i	psychiczną	oraz	społeczną,	kulturową	
i eklezjalną młodego człowieka. 

•		Bierze	pod	uwagę	potrzebę	samodzielnego	poszukiwania	odpowiedzi	na	nurtujące	mło
dzież	pytania	natury	egzystencjalnej.

•		Wychodzi	naprzeciw	rodzącym	się	wątpliwościom	religijnym,	typowym	dla	wieku	dora
stania,	odsłaniając	ich	podłoże	i	oferując	pomoc.	

•		Ukazuje	pozytywną	wartość	miłości,	życia	seksualnego,	nowego	życia,	małżeństwa	i	ro
dziny,	starając	się	wykazać	błędne	spojrzenie	na	te	wartości,	wynikające	z	obiegowych	opi
nii,	często	narzucanych	przez	środki	masowego	przekazu.	

Numer programu 

AZ-3-01/13 
z	dnia	09.04.2013	r.
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Pakiet edukacyjny
dla klasy I gimnazjum

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa
•		Składa	się	z	podręcznika	dla	ucznia	oraz	przewodnika	metodycznego.	Uzupełnieniem	pakietu	jest	
teczka	pomocy	z dodatkowymi	materiałami	dydaktycznymi	oraz	płyta	z	pieśniami	i piosenkami.

•	Jest	dostosowany	do	znowelizowanej	Podstawy programowej Kościoła katolickiego w Polsce. 
•	Realizuje	program	Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin.
•		Obejmuje	61	jednostek	tematycznych,	eksponujących	założenia	programu	dla	klasy	I	gimnazjum.
•		Proponuje	rozmaite	metody	poszukujące,	problemowe	i	motywujące,które	służą	kształtowa
niu	umiejętności	ucznia.	Oferuje	różnorodne	formy	aktywizacji,	inspirujące	uczniów	do	oso
bistych	poszukiwań.

•		Łączy	współczesne	metody	nauczania	z	tradycyjnymi	i	specyficznymi	dla	katechetyki	meto
dami nauczania i wychowania katechetycznego.

•		Zawiera	teksty	literackie	i	doktrynalne	dostosowane	do	wieku	i	poziomu	intelektualnego	ka
techizowanych.

•		W	atrakcyjny	sposób	przedstawia	wartości,	których	młody	człowiek	pragnie,	choć	nie	zawsze	
to	sobie	uświadamia.

•		Poprzez	odpowiedni	dobór	tekstów	biblijnych	ukazuje	nadprzyrodzony	wymiar	prezentowa
nej	wartości.	Poprzez	zastosowane	komentarze	pomaga	uczniowi	zidentyfikować	propono
waną	wartość	we	własnym	życiu.

•		Poprzez	grafikę	zachęca	do	zapoznania	się	z	tematem,	obrazuje	przedstawianą	wartość	i	uła
twia	refleksję	nad	nią.

Numer podręcznika

AZ-31-01/13-KI-3/13
z	dnia	28.10.2013

Podręcznik do religii dla klasy I gimnazjum

Błogosławieni,  
którzy szukają Jezusa

Redakcja:	 
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska
Podręcznik	zgodny	z	programem	nr	AZ301/13

format	165x235	mm,	s.	200,	cena	15,90	zł

Podręcznik
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Przykładowa katecheza

Intrygująco 
ujęty temat.

Tekst narracyjny 
wprowadzający 
w temat	i wzbudzający	
zainteresowanie.

Pytania do 
przemyślenia.

Ilustracje	wzbudzające	
zainteresowanie 
i pobudzające	do	
refleksji.

Zadanie do 
wykonania.

Tekst do 
zapamiętania.

 
 
Zachęta do  
modlitwy.

Główne	
przesłanie 
tematu.

Tekst Pisma 
Świętego.

 
 
Proponowana 
wartość.

Komentarz 
pozwalający  
odnieść	poznawaną	
wartość	do	życia.
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Numer

AZ-31-01/13-KI-3/13
z	dnia	28.10.2013

Przewodnik metodyczny dla klasy I gimnazjum

Błogosławieni,  
którzy szukają Jezusa

Redakcja:	 
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Przewodnik	zgodny	z	programem	nr	AZ301/13
format	162x235	mm,	s.	456,	cena	15,00	zł

Pieśni	i	piosenki	do	wykorzystania	 
na katechezie dla klasy I gimnazjum

Błogosławieni,  
którzy szukają Jezusa

płyta	CD,	cena	19,00	zł

Zawiera	 pieśni	 i	 piosenki	 zamieszczone	 w	 scenariuszach	
w przewodniku	metodycznym	i	podręczniku	ucznia.	Stano
wi	pomoc	dla	katechety	w	nauce	proponowanych	utworów.

Przewodnik metodyczny

Płyta	CD	z	pieśniami	i	piosenkami

•		Proponuje	różnorodne	formy	aktywizacji	połączone	z	elementami	ruchu	i	śpiewu,	pracę	
z obrazem	i	środkami	audiowizualnymi,	a	także	elementy	modlitwy.

•		W	odniesieniu	do	scenariuszy	opiera	się	na	schemacie,	który	zawiera	trzy	stałe	etapy:	
I. Ważne	dla	mnie,	II.	Strategia	działania,	III.	Moje	osiągnięcia.

•		Konsekwentnie	z	przyjętym	schematem	realizuje	treści	nauczania:	Rozdział	I.	Otwarci na Bożą 
miłość	–	prezentuje,	w	jaki	sposób	szukać	odpowiedzi	na	Boże	wezwanie;	Rozdział	II.	Przyjaźń 
–	ukazuje,	w	jakie	relacje	warto	inwestować,	a	jakich	się	wystrzegać;	Rozdział	III.	Bóg Ojciec – 
wskazuje	drogi,	którymi	Bóg	prowadził	i	nadal	prowadzi	człowieka;	Rozdział	IV.	Kościół domo-
wy		–	podpowiada,	jak	organizować	życie	wiary	w	rodzinie;	Rozdział	V.	Ojczyzna – przedstawia 
wielkie	postaci	w	historii	Polski,	które	przekazały	nam	wiarę;	Rozdział	VI.	Moja codzienność 
–	dotyka	codziennych	dylematów	młodzieży;	Rozdział	VII.	Wydarzenie zbawcze	–	pogłębia	ro
zumienie	tajemnic	zbawczych	przeżywanych	w	roku	liturgicznym.
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Jest	 pomocą	 w	 realizacji	 scenariuszy	 zamieszczonych	
w  przewodniku metodycznym. Zawarte w niej kolorowe 
zdjęcia,	mapy	 i	 plansze	w	 formatach	A4	 i	A3	 są	 skorelo
wane	z	treścią	przewodnika	metodycznego	i	podręcznika	
ucznia.	Do	teczki	dołączona	jest	płyta	CD	z	prezentacjami	
multimedialnymi oraz materiałami do druku.

Teczka pomocy dla klasy I gimnazjum

Błogosławieni,  
którzy szukają Jezusa

z	płytą	CD
Redakcja:	J.	Konat,	E.	Kondrak,	E.	Parszewska

cena 19,90 zł

Gimnazjum kl. I, temat 6

Przykładowe pomoce dydaktyczne

Teczka pomocy
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2

Numer podręcznika

AZ-32-01/13-KI-4/14
z	dnia	27.10.2014

Pakiet edukacyjny
dla klasy II gimnazjum

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi
•		Składa	się	z	podręcznika	dla	ucznia	oraz	przewodnika	metodycznego.	Uzupełnieniem	pakie
tu	 jest	 teczka	pomocy	 z  dodatkowymi	materiałami	dydaktycznymi	 oraz	 płyta	 z	 pieśniami	
i piosenkami.

•		Jest	dostosowany	do	znowelizowanej	Podstawy programowej Kościoła katolickiego w Polsce. 
•		Realizuje	program	Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin.
•		Obejmuje	61	 jednostek	 tematycznych,	 eksponujących	 założenia	programu	nauki	 religii	dla	

klasy II gimnazjum.
•		Poszerza	zagadnienia	omawiane	w	klasie	I	gimnazjum.

Podręcznik do religii dla klasy II gimnazjum

Błogosławieni,  
którzy ufają Jezusowi

Redakcja:	 
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska
Podręcznik	zgodny	z	programem	nr	AZ301/13

format	165x235	mm,	s.	208,	cena	15,90	zł

Podręcznik

Podręcznik do religii 
dla klasy II gimnazjum
Podręcznik do religii 

2

Błogosławieni, którzy
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ISBN 978-83-7660-729-0 Podręcznik do religii Podręcznik do religii 

•		Zawiera	teksty	literackie	i	doktrynalne	dostosowane	do	wieku	i	poziomu	intelektualnego	ka
techizowanych.

•		W	atrakcyjny	sposób	przedstawia	wartości,	których	młody	człowiek	pragnie,	choć	nie	zawsze	
to	sobie	uświadamia.

•		Poprzez	odpowiedni	dobór	tekstów	biblijnych	ukazuje	nadprzyrodzony	wymiar	prezentowa
nej	wartości.

•		Poprzez	 zastosowane	 komentarze	 pomaga	uczniowi	 zidentyfikować	proponowaną	wartość	
we	własnym	życiu.

•		Poprzez	grafikę	zachęca	do	zapoznania	się	z	tematem,	obrazuje	przedstawianą	wartość	i	uła
twia	refleksję	nad	nią.
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2
Przykładowa katecheza

Intrygująco 
ujęty temat.

Tekst narracyjny 
wprowadzający 
w temat	i wzbudzający	
zainteresowanie.

Ilustracja 
pobudzająca	
do	refleksji.

Ilustracje	wzbudzające	
zainteresowanie.

Zadanie do 
wykonania.

Tekst do 
zapamiętania.

Główne	
przesłanie 
tematu.

Fragmenty 
Pisma Świętego.

 
 
Proponowana 
wartość.

Komentarz 
pozwalający  
odnieść	poznawaną	
wartość	do	życia.
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2

Numer

AZ-32-01/13-KI-4/14
z	dnia	27.10.2014

•		Konkretyzuje	program	Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin w odniesieniu 
do klasy II gimnazjum. 

•		Koncepcja	 redakcyjna	 scenariuszy	opiera	 się	na	 schemacie,	 który	 zawiera	 trzy	 stałe	 etapy:	
I. Ważne	dla	mnie,	II.	Strategia	działania,	III.	Moje	osiągnięcia.

•		Przyjęty	schemat	znajduje	odzwierciedlenie	w	rozłożeniu	treści:	Rozdział	I.	Przyjęcie Jezusa 
–	podpowiada,	co	zrobić,	aby	Jezus	stał	się	najważniejszą	Osobą	w	życiu;	Rozdział	II.	Miłość – 
ukazuje	miłość	jako	podstawową	wartość	w	życiu	osobistym	i	społecznym;	Rozdział	III.	Jezus 
Chrystus –	przedstawia	Jezusa	działającego	dawniej	 i	dziś;	Rozdział	 IV.	Parafia, wspólnota, 
ruch	–	pokazuje	wartość	wspólnoty,	Rozdział	V.	Europa	–	prezentuje	rozwój	chrześcijaństwa	
w	Europie,	Rozdział	VI.	Mój rozwój	–	pokazuje,	jak	odpowiedzialnie	kierować	swoim	rozwo
jem,	Rozdział	VII.	Wydarzenie zbawcze	–	pogłębia	rozumienie	tajemnic	zbawczych	przeżywa
nych w roku liturgicznym.

Przewodnik metodyczny dla klasy II gimnazjum

Błogosławieni,  
którzy ufają Jezusowi

Redakcja:	 
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Przewodnik	zgodny	z	programem	nr	AZ301/13
format	162x235	mm,	s.	496,	cena	15,00	zł

Przewodnik metodyczny

Pieśni	i	piosenki	do	wykorzystania	 
na katechezie dla klasy II gimnazjum

Błogosławieni,  
którzy ufają Jezusowi

płyta	CD,	cena	19,00	zł

Zawiera	 pieśni	 i	 piosenki	 zamieszczone	 w	 scenariuszach	
w  przewodniku	metodycznym	 i	 podręczniku	 ucznia.	 Jest	
pomocą	dla	katechety	w	nauce	proponowanych	utworów.

Płyta	CD	z	pieśniami	i	piosenkami
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2

Jest	 integralną	częścią	pakietu	edukacyjnego	dla	klasy II	
gimnazjum. Zawiera kolorowe mapy, zdjęcia oraz ilustra
cje	 w	 formacie	 A4,	 które	 wzbogacą	 warsztat	 katechety.	 
Do	teczki	dołączona	jest	płyta	CD	z	prezentacjami	multi
medialnymi oraz materiałami do druku.

Teczka pomocy dla klasy II gimnazjum

Błogosławieni,  
którzy ufają Jezusowi

z	płytą	CD
Redakcja:	J.	Konat,	E.	Kondrak,	E.	Parszewska

cena 19,90 zł
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 Klasa II, tem
at 32

Przykładowe pomoce dydaktyczne

Teczka pomocy
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Numer podręcznika

AZ-33-01/13-KI-1/16
z	dnia	22.02.2016

3
Pakiet edukacyjny

dla klasy III gimnazjum
Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa

•		Składa	się	z	podręcznika	dla	ucznia	oraz	przewodnika	metodycznego.	Uzupełnieniem	pakie
tu	 jest	 teczka	pomocy	 z  dodatkowymi	materiałami	dydaktycznymi	 oraz	 płyta	 z	 pieśniami	
i piosenkami.

•		Jest	dostosowany	do	znowelizowanej	Podstawy programowej Kościoła katolickiego w Polsce. 
•		Realizuje	program	Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin.
•		Obejmuje	61	 jednostek	 tematycznych,	 eksponujących	 założenia	programu	nauki	 religii	dla	

klasy III gimnazjum.
•		Poszerza	zagadnienia	omawiane	w	klasach	I	i	II	gimnazjum.

Podręcznik do religii dla klasy III gimnazjum

Błogosławieni,  
którzy naśladują Jezusa

Redakcja:	 
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska
Podręcznik	zgodny	z	programem	nr	AZ301/13

format	165x235	mm,	s.	208,	cena	15,90	zł

Podręcznik

•		Zawiera	teksty	literackie	i	doktrynalne	dostosowane	do	wieku	i	poziomu	intelektualnego	ka
techizowanych.

•		W	atrakcyjny	sposób	przedstawia	wartości,	których	młody	człowiek	pragnie,	choć	nie	zawsze	
to	sobie	uświadamia.

•		Poprzez	odpowiedni	dobór	tekstów	biblijnych	ukazuje	nadprzyrodzony	wymiar	prezentowa
nej	wartości.

•		Poprzez	 zastosowane	 komentarze	 pomaga	uczniowi	 zidentyfikować	proponowaną	wartość	
we	własnym	życiu.

•		Poprzez	grafikę	zachęca	do	zapoznania	się	z	tematem,	obrazuje	przedstawianą	wartość	i	uła
twia	refleksję	nad	nią.
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3
Przykładowa katecheza

Intrygująco 
ujęty temat.

Tekst narracyjny 
wprowadzający 
w temat	i wzbudzający	
zainteresowanie.

Ilustracja	obrazująca	
kontekst	biblijny.

Zadania do 
wykonania.

Główne	
przesłanie 
tematu.

Fragmenty 
Pisma Świętego.

 
 
Proponowana 
wartość.

Komentarz 
pozwalający  
odnieść	poznawaną	
wartość	do	życia.

Ilustracja 
pobudzająca	
do refleksji.



klasa

51

gimnazjum

Numer

AZ-33-01/13-KI-1/16
z	dnia	22.02.2016

3

•		Konkretyzuje	program	Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin w odniesieniu 
do klasy III gimnazjum 

•		Koncepcja	 redakcyjna	 scenariuszy	opiera	 się	na	 schemacie,	 który	 zawiera	 trzy	 stałe	 etapy:	
I. Ważne	dla	mnie,	II.	Strategia	działania,	III.	Moje	osiągnięcia.

•		Realizuje	treści	nauczania	zgodnie	z	przyjętym	schematem:
	 –		Rozdział	I.	Żyję miłością we wspólnocie	–	ukazuje	miłość	jako	wartość,	która	tworzy	wspól

notę.
	 –		Rozdział	II.	Rodzina szkołą miłości	–	wskazuje	rodzinę	jako	miejsce,	w	którym	człowiek	uczy	

się	miłości.
	 –	Rozdział	III.	Duch Święty	–	pokazuje	miejsca	szczególnego	działania	Ducha	Świętego.
	 –	Rozdział	IV.	Kościół powszechny	–	ukazuje	wartość	wspólnoty	Kościoła.
	 –	Rozdział	V.	Świat	–	wskazuje	zadania	chrześcijan	wobec	problemów	współczesnego	świata.
	 –	Rozdział	VI.	Moje zasady	–	ukazuje	wymaganie	od	siebie	jako	warunek	rozwoju	osobowego.
	 –		Rozdział	 VII.	Wydarzenie zbawcze	 –	 pogłębia	 rozumienie	 tajemnic	 zbawczych	 przeżywa

nych w roku liturgicznym.
•		Zawiera	zbiór	gotowych	scenariuszy	otwartych	na	twórczą	inicjatywę	katechety.
•		Zachęca	do	stosowania	różnorodnych	form	aktywizacji,	pracy	z	obrazem,	tekstami	biblijny
mi,	literackimi,	środkami	audiowizualnymi	i	multimedialnymi,	śpiewu	i	modlitwy.

•		Proponuje	metody	poszukujące,	problemowe,	motywujące,	służące	kształtowaniu	umiejętno
ści	ucznia.

•		Łączy	współczesne	metody	nauczania	z	tradycyjnymi	i	specyficznymi	dla	katechetyki	meto
dami nauczania i wychowania katechetycznego.

Przewodnik metodyczny

Przewodnik metodyczny dla klasy III gimnazjum

Błogosławieni,  
którzy naśladują Jezusa

Redakcja:	 
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Przewodnik	zgodny	z	programem	nr	AZ301/13
format	162x235	mm,	s.	544,	cena	15,00	zł
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G
im

nazjum
 Klasa III, tem

at 5

Przykładowe pomoce dydaktyczne

Teczka	pomocy	jest	integralną	częścią	pakietu	edukacyjnego	
dla klasy III gimnazjum. Zawiera kolorowe zdjęcia oraz plan
sze,	a także	karty	do	gry	memory	„Znaki	bliskości	Boga”	oraz	
do	gry	domino	o największych	 religiach	 świata	 (do	wycię
cia).	Do	teczki	dołączona	jest	płyta	CD	z prezentacjami	mul
timedialnymi, nagraniami audio oraz materiałami do druku.

Teczka pomocy dla klasy III gimnazjum

Błogosławieni,  
którzy naśladują Jezusa

z	płytą	CD
Redakcja:	E.	Kondrak,	E.	Parszewska

cena 19,90 zł

Teczka pomocy

G
im

nazjum
 Klasa III, tem

at 17

Gimnazjum Klasa III, temat 45Koronacja Maryi, Diego Velázquez (ok 1635 r.)
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3
Pieśni	i	piosenki	do	wykorzystania	 

na katechezie dla klasy III gimnazjum

Błogosławieni,  
którzy naśladują Jezusa

płyta	CD,	cena	19,00	zł

Zawiera	 pieśni	 i	 piosenki	 zamieszczone	 w	 scenariuszach	
w  przewodniku	metodycznym	 i	 podręczniku	 ucznia.	 Jest	
pomocą	dla	katechety	w	nauce	proponowanych	utworów.

Płyta	CD	z	pieśniami	i	piosenkami

Bezpłatne materiały dla nauczycieli
Prezentacje	 zaproponowane	 w	 scenariuszach	 w	 przewodnikach	 metodycznych	 są	 również	
dostępne online na stronie internetowej wydawnictwa www.jednosc.com.pl w zakładce  
Katecheza/Bezpłatne	materiały	do	pobrania.	

Program dla gimnazjum, system oceniania, plan wynikowy oraz kontrolne karty pracy są dostępne 
na stronie www.jednosc.com.pl w zakładce Katecheza/Bezpłatne materiały do pobrania.
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Program nauczania religii  
dla liceum i technikum

Żyć, aby wierzyć i kochać

Autorzy programu:
ks. dr T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek

 Został utworzony w oparciu o nową podstawę programową.

		Autorski	alternatywny	program	opracowany	w	Wydawnictwie	
„Jedność”.

		Poprzez	refleksję	nad	wyznawaną	wiarą	i	chrześcijańskim	stylem	
życia	chce	doprowadzić	młodzież	do	autentycznej	religijności,	
wyrażanej	w	codziennym	świadczeniu	o	Chrystusie.

Program	 podejmuje	 rozważania	 na	 temat	 wartości	 i	 czyni	 je	 podstawą	 przekazywanych	
	treści,	prowadząc	do	ich	odkrywania	przez	uczniów,	a	potem	afirmacji,	interioryzacji	i ewan
gelizacji	„młodych	przez	młodych”.	

W	życiu	uczniów	jest	to	czas,	w	którym	wchodzą	w	życie	z	całym	bogactwem	swojej	młodo
ści,	intelektualnie	silni,	z	ogromną	perspektywą	na	przyszłość.	

Czas	ten	wymaga	dokonania	ważnych	i	trudnych	wyborów,	w	tym	także	religijnych,	ducho
wych.	Wraz	z	doświadczanymi	trudnościami,	grzechem,	pojawia	się	„kryzys	wiary”.	

Program	pragnie	pomóc	w	jego	pokonaniu,	we	właściwej	ocenie	rzeczywistości,	by	uczeń	
mógł	się	odnaleźć	w	świecie	jako	osoba	i	świadek	Bożej	miłości.

Numer programu 

AZ-4-03/12 (liceum)

AZ-4-01/12 (technikum)
z dnia 30.05.2012
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Pakiet edukacyjny
dla klasy I liceum i technikum
W blasku Bożej prawdy

W	skład	pakietu	wchodzą:
•	podręcznik,	
•	przewodnik	metodyczny,
•		teczka	pomocy	w	plikach	pdf	oraz	prezentacje	ppt	do	bezpłatnego	pobrania	ze	strony	 

www.jednosc.com.pl 

•	Mieści	60	tematów	zgrupowanych	w	siedmiu	rozdziałach.	
•	Skierowany	jest	do	młodego	człowieka	poszukującego	Boga	w	swoim	życiu.	
•	Pomaga	w	odpowiedzi	na	pytanie,	jak	pokochać	Jezusa,	aby	przeżyć	przygodę	miłości.	
•		Przejrzysty	układ	jednostek	zawiera:	wprowadzenie	antropologiczne,	naukę	Kościoła	(Biblia,	
Katechizm	Kościoła	Katolickiego,	 teksty	Ojców	Kościoła),	 tekst	 do	 zapamiętania	 stanowią
cy podsumowanie całej jednostki, oraz zadanie często inspirujące do samodzielnych poszu
kiwań. 

•		Szata	graficzna	stanowi	nie	tylko	element	estetyczny,	ale	jest	jedną	z	form	przekazu	i	inkultu
racji.

Numer podręcznika

AZ-41-03/12-KI-1/12
z dnia 10.12.2012

Podręcznik do religii 
dla klasy I liceum i technikum

W blasku Bożej prawdy
Redakcja:	ks.	dr	T.	Śmiech,	E.	Kondrak,	B.	Nosek
Podręcznik	zgodny	z	programem	nr		AZ403/12

format	165x235	mm,	s.	208,	cena	14,90	zł

Podręcznik
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Przykładowa katecheza

Tekst narracyjny 
wprowadzający 
w temat	i wzbudzający	
zainteresowanie.

Komentarz 
wyjaśniający	
przesłanie 
biblijnego	tekstu.

Tekst do 
zapamię
tania.

Tekst 
nauczania 
Kościoła.

Tekst	biblijny,	
wyeksponowany 
graficznie.

Intrygująco 
ujęty temat.

Ilustracja	wzbudza
jąca zainteresowa
nie	i pobudzająca	 
do	refleksji.

Wypowiedź	
Ojca	Świętego.

Zagadnienia  
do	przemyślenia.

Ilustracja  
stanowiąca jedną 
z form	przekazu	
i inkulturacji.

Propozycja 
modlitwy 
(śpiew).

Propozycje 
pracy  
domowej. 
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•		Wychodząc	z	wiary	dzieciństwa,	młody	człowiek	często	błądzi	wśród	idoli,	autorytetów,	wła
snych	pragnień	i	marzeń.	I	choć	wszystko	wydaje	się	niepewne	i	płynne,	jest	w	nim	tęsknota	
za tym, co stałe, trwałe, niezmienne, wieczne. 

•		Życie,	ograniczone	datą	nieuchronnej	śmierci,	zagrożone	cierpieniem,	niepewnością	i	złem,	
może	się	zrealizować	tylko	w	Bogu,	który	jest	Bogiem	miłości.	On	nie	sprawia	zawodu,	jest	
wieczny.	Jest	Bogiem	dobrym.	Objawia	Go	w	całej	pełni	Jezus	Chrystus,	który	dla	nas	i	dla	
naszego	zbawienia	przyjął	ludzkie	ciało.	W	Nim	możemy	stać	się	dziećmi	Boga.

•		Katechezy	klasy	pierwszej	pragną	uczniom	tę	wieczność	przybliżyć,	pomóc	w	jej	zrozumieniu	
i	odkryciu	w	zwykłej	codzienności.

•		Przewodnik	metodyczny	zawiera	gotowe	scenariusze	wraz	z	materiałami	źródłowymi,	które	
mogą	być	wykorzystane	w	całości,	bądź	też	stać	się	inspiracją	dla	własnych	opracowań	kate
chety. 

•		Teksty	 i	 inne	materiały	przeznaczone	do	pracy	w	grupach	oraz	dodatkowe	 informacje	dla	
katechety	są	zamieszczone	w	teczce	pomocy	dostępnej	w	pliku	pdf	na	stronie	 internetowej	
Wydawnictwa	Jedność.

•		Oprócz	teczki	pomocy	udostępniamy	też	prezentacje	w	plikach	ppt.

Numer

AZ-41-03/12-KI-1/12
z dnia 10.12.2012

Przewodnik metodyczny 
dla klasy I liceum i technikum

W blasku Bożej prawdy
Redakcja:	ks.	dr	T.	Śmiech,	E.	Kondrak,	B.	Nosek
Przewodnik	zgodny	z	programem	nr		AZ403/12

format	162x235	mm,	s.	336,	cena	15,00	zł

Przewodnik metodyczny

Bezpłatne	materiały	(teczka	pomocy,	prezentacje,	system	oceniania	i	plan	wynikowy)	 
do pobrania	ze	strony:	http://www.jednosc.com.pl w zakładce Katecheza
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Jest	 integralną	 częścią	 pakietu	 edukacyjnego	dla	 klasy  I	
 liceum i  technikum. Zawiera materiały do pracy w  gru
pach,	 dodatkowe	 teksty	 dla	 katechety,	 plansze,	 tabele,	
testy. Plik pozwala na łatwe odnalezienie materiału po
trzebnego	 do	 danej	 katechezy.	Wystarczy	w	 spisie	 treści	
odszukać	wybrany	temat	i	kliknąć	myszką.	
Oprócz	teczki	pomocy	proponujemy	dodatkowe	materiały	
w formie	prezentacji.

Teczka pomocy dla klasy I liceum i technikum

W blasku Bożej prawdy
Redakcja:	E.	Kondrak

Przykładowe pomoce dydaktyczne

Teczka pomocy – plik do pobrania

84

Grupa 1 i 2:

Przeczytaj poniższy tekst Pisma Świętego.

 
„Wtedy Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziecie 

trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, 

a prawda was wyzwoli” (J 8,31-32).

– O jakich wartościach mówi tu Chrystus?

– Dlaczego można powiedzieć, że życie w prawdzie jest równoznaczne z wol-

nością?
Podkreślone słowa przedstaw w formie rebusu.

Grupa 3 i 4:

Przeczytaj poniższy tekst Pisma Świętego.

 „Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przy-

chodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14,6).

– Jak Chrystus nazywa siebie samego?

– Co to znaczy, że Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem?

Podkreślone słowa przedstaw w formie rebusu.

Grupa 5 i 6:

Przeczytaj poniższy tekst Pisma Świętego.

„Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, a mówi prawdę w swo-

im sercu” (Ps 15,2).

– Jakie wartości podkreśla Psalm 15?

– Co to znaczy „mówić prawdę w swoim sercu”?

Słowa „mówić prawdę w swoim sercu” przedstaw jako rebus.

TEMAT 31

KL. 1 liceum i technikum

152

Grupa 1:

Dokonaj charakterystyki miłosiernego ojca

Miłosierny ojciec

TEMAT 51
KL. 1 liceum i technikum

100

TEMAT 34
KL. 1 liceum i technikum

„Początkiem pychy człowieka jest odstępstwo od Pana..., albowiem początkiem pychy – grzech, a kto się jej da opa-nować, zalany będzie obrzydliwością” (Syr 10,12).

„Nie zazdrość chwały grzesznikowi, nie wiesz bowiem jaka będzie jego zguba” (Syr 9,11).

„Oko chciwca nie zadowoli się tym, co posiada, a niegodziwa przewrotność wysusza duszę” (Syr 14,9).

„Człowiek nieczysty wobec swego ciała nie zazna spokoju, aż go ogień spali” (Syr 23,17).

„Złość i gniew są obrzydliwościami, których pełen jest grzesz-nik” (Syr 28,30).

„Z przejedzenia powstaje choroba, a nieumiarkowanie po-woduje rozstrój żołądka” (Syr 37,30).

„Leniwiec będzie przyrównany do obłoconego kamienia, a każdy zagwiżdże nad jego hańbą” (Syr 22,1).
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2
Pakiet edukacyjny

dla klasy II liceum i technikum
Na drogach wiary

W	skład	pakietu	wchodzą:
•	podręcznik,	
•	przewodnik	metodyczny,
•		teczka	pomocy	w	plikach	pdf	oraz	prezentacje	ppt	do	bezpłatnego	pobrania	ze	strony	 

www.jednosc.com.pl 

•	Obejmuje	63	tematy	zgrupowane	w	sześciu	rozdziałach.
•		W	klasie	drugiej	uczeń	bardziej	świadomie	angażuje	się	w	odkrywanie	swojego	miejsca	i	roli	
w	otaczającym	go	świecie.	

•	Podręcznik	pomaga	mu	poszerzyć	spojrzenie	na	rzeczywistość	ziemską	o	wymiar	duchowy.
•		Ukazując	Boga	i	Jego	wielkość	zachęca	do	przyjęcia	Chrystusa	i	niesienia	Go	światu.	Często	
posługuje	się	w	tym	celu	przykładem	świadków	wiary,	którzy	na	przestrzeni	dziejów	Kościoła	
dowodzili	żywej	obecności	w	nim	zmartwychwstałego	Pana.	

•		Przejrzysty	układ	graficzny	wspomaga	odbiór	treści	a	odpowiednio	dobrane	ilustracje	i	foto
grafie	wzmacniają	oddziaływanie	przekazywanych	prawd.

Numer podręcznika

AZ-42-03/12-KI-2/13
z	dnia	05.08.2013

Podręcznik do religii 
dla klasy II liceum i technikum

Na drogach wiary
Redakcja:	ks.	dr	J.	Czerkawski,	E.	Kondrak,	B.	Nosek
Podręcznik	zgodny	z	programem	nr		AZ403/12

format	165x235	mm,	s.	224,	cena	14,90	zł

Podręcznik
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2
Przykładowa katecheza

Komentarz	wyjaśniający	
przesłanie	biblijnego	
tekstu.

Wypowiedź	Ojca	
Świętego. 

Propozycja  
pracy domowej.

Propozycje	publikacji	
poszerzających temat. 

Ilustracja  
stanowiąca jedną 
z form	przekazu	
i inkulturacji.

Tekst	biblijny,	
wyeksponowany 
graficznie.

Intrygująco 
ujęty temat.

Tekst do  
zapamiętania.

Zagadnienia  
do	przemyślenia.

Tekst nauczania 
Kościoła.
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•		Zawiera	gotowe	scenariusze	wraz	z	materiałami	źródłowymi,	które	mogą	być	wykorzystane	
w	całości,	bądź	też	stać	się	inspiracją	dla	własnych	opracowań	katechety.	

•		Rozpoczyna	 się	 cyklem	 katechez	 związanych	 z	 katolickim	Credo. Zwracają one uwagę na 
Boga,	przybliżają	Jego	działanie,	tak	by	poszerzyć	horyzont	uczniów	o	duchowe	zaplecze	rze
czywistości	ziemskiej.	Człowiek	ukazany	jest	w	niej	jako	dzieło	Boga	i	odbicie	Jego	wielkości.

•		Rozdział	II	–	Moja modlitwa	uwypukla	najpierw	jej	indywidualny	wymiar,	co	ma	prowadzić	
do	modlitwy	wspólnotowej,	liturgicznej,	która	również	pozwoli	wyjść	z	sytuacji	zagubienia	
w dzisiejszym	hałaśliwym	świecie.

•		Kolejne	 katechezy	dostarczają	 uczniom	pomocy	w	odkryciu,	 że	Kościół	 nie	 jest	 instytucją,	
która	ogranicza	i	zniewala,	ale	wspólnotą,	w	której	mają	przeznaczone	dla	siebie	miejsce	i	za	
którą	powinni	czuć	się	odpowiedzialni	(Rozdział	III	–	Wspólnotowy wymiar mojego Kościoła). 
Wiara	nie	jest	sprawą	prywatną,	dlatego	uczniowie	powinni	zdobywać	umiejętność	manife
stowania	jej	w	swoim	środowisku.

•		Rozdział	IV	(Z wiarą w roku liturgicznym)	przypomina	o	znaczeniu	liturgii	w	życiu	chrześci
jan.	Dla	wielu	uczniów	Boże	Narodzenie	i	Wielkanoc	są	szczególną	mobilizacją	do	pogłębienia	
swojego	związku	z	Chrystusem.	

•		Rozdział	V	 (Moje korzenie, moja przeszłość)	podejmuje	problematykę	naszego	miejsca	 i	na
szych	zadań	w	Europie	jako	ludzi	wierzących,	realizując	wskazanie	Jana	Pawła	II,	by	„dobrze	
się	zastanowić	nad	rzeczywistością	Europy	i	europejskości”.	

•		Rozdział	VI	(Moja miłość w perspektywie wieczności)	zawiera	różne	tematy.	Kilka	z	nich	doty
czy	roku	liturgicznego,	inne	zaś	są	tematami	okolicznościowymi.

Numer

AZ-42-03/12-KI-2/13
z	dnia	05.08.2013

Przewodnik metodyczny 
dla klasy II liceum i technikum

Na drogach wiary
Redakcja:	ks.	dr	J.	Czerkawski,	E.	Kondrak,	B.	Nosek
Przewodnik	zgodny	z	programem	nr	AZ403/12

format	162x235	mm,	s.	352,	cena	15,00	zł

Przewodnik metodyczny

Bezpłatne	materiały	(teczka	pomocy,	prezentacje,	system	oceniania	i	plan	wynikowy)	 
do pobrania	ze	strony:	http://www.jednosc.com.pl w zakładce Katecheza
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Numer

AZ-42-03/12-KI-2/13
z	dnia	05.08.2013

2

Zawiera	materiały	do	pracy	w grupach,	dodatkowe	teksty	dla	katechety,	plansze,	tabele,	testy.	
Oprócz	teczki	pomocy	proponujemy	dodatkowe	materiały	w formie	prezentacji.

Teczka pomocy dla klasy II liceum i technikum

Na drogach wiary
Redakcja:	E.	Kondrak

Przykładowe pomoce dydaktyczne

Teczka pomocy – plik do pobrania

33

Na poszczególnych liniach „mapy mózgu” wpisz hasłowo przyczyny śmierci 

Pana Jezusa i przebieg wydarzeń związanych z Jego śmiercią.

Na poszczególnych liniach „mapy mózgu” wpisz hasłowo przyczyny śmierci 

Pana Jezusa i przebieg wydarzeń związanych z Jego śmiercią.

TEMAT 12

kl. II liceum i technikum

48

Wyjaśnij pojęcie „owczarnia Jezusa”. Narysuj symbol Kościoła jako „owczar-
ni”. 

Napisz krótką modlitwę za Kościół, 
porównany z owczarnią. 

Napisz dialog związany z omawianym 
określeniem Kościoła.

Kościół – owczarnia
Jezusa (J 10,7-16)

Wyjaśnij pojęcie „Kościół – wspól-
nota”.

Narysuj symbol Kościoła jako wspól-
noty. 

Napisz krótką modlitwę za Kościół, 
który jest wspólnotą. 

Napisz dialog związany z omawianym 
określeniem Kościoła. 

Kościół – wspólnota
(Dz 2,42-47)

TEMAT 16
kl. II liceum i technikum

92

TEMAT 28
kl. II liceum i technikum

–  Uzupełnijcie komiks dialogami.
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Numer podręcznika

AZ-43-01/12-KI-2/14
z	dnia	01.09.2014

Pakiet edukacyjny
dla klasy III technikum
Za progiem nadziei

W	skład	pakietu	wchodzą:
•	podręcznik,	
•	przewodnik	metodyczny,
•		teczka	pomocy	w	plikach	pdf	oraz	prezentacje	ppt	do	bezpłatnego	pobrania	ze	strony	 

www.jednosc.com.pl 

•	Obejmuje	60	tematów	zgrupowanych	w	pięciu	rozdziałach.
•		W	 klasie	 trzeciej	 technikum	uczniowie	 otrzymają	 głębsze	 uzasadnienie	 swojej	wiary	 i	 po
twierdzenie,	że	wybierając	Chrystusa,	wybrali	dobrze.

•		Tematyka	katechez	wyznaczona	jest	przez	stawiane	przez	młodych	pytania	dotyczące	praw
dziwości	Bożego	objawienia	 i	właściwego	rozumienia	biblijnych	treści	oraz	 ich	aktualności	
w dzisiejszym	świecie.

•		Katechezy	zachęcają	do	poszukiwania	odpowiedzi	na	nurtujące	młodzież	ważne	pytania.	
•		Młodzi	znajdą	odpowiedzi	w	żywym	Słowie,	wypowiedzianym	przez	Boga	i	głoszonym	przez	
wieki	w	Kościele,	oraz	w	świadectwie	chrześcijan,	których	wiara,	nadzieja	i	miłość	prowadzą,	
bądź	już	doprowadziły	do	pełni	szczęścia,	do	świętości.

•		Przejrzysty	układ	graficzny	wspomaga	odbiór	treści	a	odpowiednio	dobrane	ilustracje	i	foto
grafie	wzmacniają	oddziaływanie	rozważanych	treści.

Podręcznik do religii 
dla klasy III technikum

Za progiem nadziei
Redakcja:	S.	Mazur,	B.	Nosek,	K.	Rokosz

Podręcznik	zgodny	z	programem	nr	AZ401/12
format	165x235	mm,	s.	256,	cena	14,90	zł

Z
a progiem

 nadziei

3

Za progiem
nadziei
Podręcznik do religii 

dla klasy III technikum

3

ISBN 978-83-7660-891-4
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technikum

3
Przykładowa katecheza

Tekst narracyjny 
wprowadzający 
w temat	i wzbudzający	
zainteresowanie.

Komentarz 
pozwa lający od
nieść	poznawaną	
wartość	do	życia.

Tekst do 
zapamię
tania.

Propozycje 
pracy  
domowej.

Ilustracje  
stanowiące jedną 
z form	przekazu	
i inkulturacji.

Intrygująco 
ujęty temat.

Tekst nauczania 
Kościoła.

Zagadnienia  
do	przemyślenia.

Tekst	biblijny,	
wyeksponowany 
graficznie.

Propozycja 
modlitwy

Ilustracja	wzbudza
jąca zainteresowa
nie	i pobudzająca	 
do	refleksji.

Propozycja 
publikacji	
poszerzającej 
temat.
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technikum

3

Numer

AZ-43-01/12-KI-2/14
z	dnia	01.09.2014

•		Zawiera	gotowe	scenariusze	wraz	z	materiałami	źródłowymi,	które	mogą	być	wykorzystane	
w	całości,	bądź	też	stać	się	inspiracją	dla	własnych	opracowań	katechety.

•		Tematy	 pierwszego	 rozdziału	 „Źródła	 nadziei”	 czerpią	 inspirację	 z	 adhortacji	 apostolskiej	
Ojca	Świętego	Benedykta	XVI	Verbum	Domini	oraz	cyklicznych	obchodów	Niedzieli	Biblijnej,	
których	celem	jest	szeroka	popularyzacja	Pisma	Świętego	i	przygotowanie	do	jego	samodziel
nej lektury. 

•		Rozdział	drugi	„Cała	nadzieja	w	Chrystusie”,	rozpoczynający	się	głoszeniem	kerygmatu,	ma	
przypomnieć	to,	co	w	Ewangelii	jest	najważniejsze,	doprowadzając	młodzież	do	odnowienia	
i pogłębienia	osobistej	relacji	z	Chrystusem.	

•		Temat	„Znaki	firmowe	Boga	–	owoce	Ducha	Świętego”	jest	pomostem	do	treści	rozdziału	trze
ciego	„«Nie	dajcie	się	zwieść»	–	pułapki	złudnej	nadziei”,	ukazującego	podstępne	działanie	zła.	
Dzięki	duchowemu	wyposażeniu	młodzież	będzie	mogła	odróżnić	prawdziwą	wiarę	i	nadzie
ję	od	ich	neopogańskich,	okultystycznych	„podróbek”.	

•		Katechezy	rozdziału	czwartego	„Urzeczywistnianie	nadziei	pokładanej	w	nas”	wychodzą	na
przeciw	moralnym	problemom	współczesnego	świata,	w	którym	nie	jest	łatwe	rozróżnienie	
dobra	i	zła.	

•		Wreszcie	ostatni,	piąty	 rozdział	 „Świadectwo	spełnianej	nadziei.	Rok	 liturgiczny”	ukazuje,	
jak	 nasza	 chrześcijańska	 nadzieja	 spełnia	 się	 w	 zbawczych	 wydarzeniach,	 celebrowanych	
w ciągu roku liturgicznego.

Przewodnik metodyczny 
dla klasy III technikum

Za progiem nadziei
Redakcja:	S.	Mazur,	B.	Nosek,	K.	Rokosz

Podręcznik	zgodny	z	programem	nr	AZ401/12
format	162x235	mm,	s.	400,	cena	15,00	zł

Przewodnik metodyczny

Bezpłatne	materiały	(teczka	pomocy,	prezentacje,	system	oceniania	i	plan	wynikowy)	 
do pobrania	ze	strony:	http://www.jednosc.com.pl w zakładce Katecheza

ISBN 978-83-7660-882-1

Za progiem
nadziei
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Numer

AZ-43-01/12-KI-2/14
z	dnia	01.09.2014

technikum

3

Zawiera	materiały	do	pracy	w grupach,	dodatkowe	teksty	dla	katechety,	plansze,	tabele,	testy.
Oprócz	teczki	pomocy	proponujemy	dodatkowe	materiały	w formie	prezentacji.

Teczka pomocy dla klasy III technikum

Za progiem nadziei
Redakcja:	S.	Mazur,	B.	Nosek,	K.	Rokosz

Przykładowe pomoce dydaktyczne

Teczka pomocy – plik do pobrania

112

113

TEMAT 33
Kl. 3 technikum

Sposoby 
dobrego 

odpoczynku

Sposoby 
dobrego 

świętowania

TEMAT 33
Kl. 3 technikum

Grupa 1
– Jakie motywy do świętowania wymienia ks. Maliński?

 
„Może masz dzisiaj imieniny, urodziny, rocznicę matury, rozpoczęcie twojej pracy 

zawodowej albo koniec roku, początek roku, święto religijne. Świętuj. Nie przemilczaj 

tego dnia, nie udawaj, że cię to nic nie obchodzi, nie wmawiaj sobie, że to nie jest 

ważne, że szkoda na to wszystko czasu, że to nic nie daje, nie upieraj się, że trzeba 

tylko uczciwie pracować i po pracy odpoczywać. Nie jesteśmy zwierzętami, które 

tylko ten rytm znają. Jesteśmy ludźmi i dlatego do rytmu: praca - odpoczynek, trzeba 

dodać jeszcze jeden rytm: świętowanie.

Po pierwsze są święta rocznicowe, wspominające ważne wydarzenia, które zdecydo-

wały o twoim życiu i twojej osobowości. Jeżeli kiedyś było dla ciebie ważne jakieś wyda-

rzenie, decyzja, która ustawiła twoje życie na nowe tory, to warto do tego powrócić. (…)

A może jest dzisiaj jakaś ważna rocznica narodowa. Świętuj ją. Jesteś członkiem 

swojego narodu. W twoich żyłach płynie jego przeszłość, jego tradycja, jego historia. 

Twój naród - twoja wielka rodzina, do której należysz, której losy dzielisz, w której 

życiu uczestniczysz. (…)
A może dzisiaj jest jakieś twoje święto religijne. Niekoniecznie niedziela. Nieko-

niecznie święto kościelne uznane przez państwo jako dzień wolny od pracy. Ale taki 

dzień, który ty osobiście albo cała twoja rodzina zawsze świętuje w specjalny sposób, 

z uczestniczeniem we Mszy Świętej. Nie zrywaj z tą tradycją. Staraj się, żeby przez 

Eucharystię uobecnił się dla ciebie Jezus w swoim cierpieniu i chwale – żeby ukazał 

ci się znowu jako twój Mistrz, Wzór i Zbawiciel”. (Mieczysław Maliński, Od rana do 

wieczora – fragmenty)

Grupa 2
– Na co ma chrześcijanin zwracać szczególną uwagę w czasie świętowania w myśl 

Katechizmu Kościoła katolickiego?

„Ustanowienie dnia Pańskiego przyczynia się do tego, by wszyscy korzystali z 

wystarczającego odpoczynku i czasu wolnego, który mogliby poświęcić życiu rodzin-

nemu, kulturalnemu, społecznemu i religijnemu (…) Chrześcijanie powinni także 

świętować niedzielę, oddając swojej rodzinie i bliskim czas i staranie, o które trudno 

w pozostałe dni tygodnia. Niedziela jest czasem refleksji, ciszy, lektury i medytacji, 

które sprzyjają wzrostowi życia wewnętrznego i chrześcijańskiego. (…) Gdy zwyczaje 

(sport, rozrywki itd.) i obowiązki społeczne (służby publiczne itp.) wymagają od 

niektórych pracy w niedzielę, powinni czuć się odpowiedzialni za zapewnienie sobie 

wystarczającego czasu wolnego”. (KKK 2184–2186)130
131

TEMAT 38
Kl. 3 technikum

 Problem: CO WOLNO W INTERNECIE

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

16. 17. 18.

Problem CZEGO NIE WOLNO W INTERNECIE

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

16. 17. 18.

TEMAT 37
Kl. 3 technikum

– Wymieńcie możliwości udziału w życiu duchowym Kościoła osób rozwiedzio-

nych, które zawarły nowy związek, oraz praktyki, które są dla nich niedostępne.

„Razem z Synodem wzywam gorąco pasterzy i całą wspólnotę wiernych do oka-

zania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, 

by nie czuli się oni odłączeni od Kościoła, skoro mogą, owszem, jako ochrzczeni, 

powinni uczestniczyć w jego życiu. Niech będą zachęcani do słuchania słowa Bożego, 

do uczęszczania na Mszę Świętą, do wytrwania w modlitwie, do pomnażania dzieł 

miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, do wychowywania dzieci 

w wierze chrześcijańskiej, do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, ażeby w ten 

sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę. Niech Kościół modli się za 

nich, niech im dodaje odwagi, niech okaże się miłosierną matką, podtrzymując ich 

w wierze i nadziei.
Kościół jednak na nowo potwierdza swoją praktykę, opartą na Piśmie Świętym, 

niedopuszczania do komunii eucharystycznej rozwiedzionych, którzy zawarli ponow-

ny związek małżeński. Nie mogą być dopuszczeni do komunii świętej od chwili, gdy 

ich stan i sposób życia obiektywnie zaprzeczają tej więzi miłości między Chrystusem i 

Kościołem, którą wyraża i urzeczywistnia Eucharystia. Jest poza tym inny szczególny 

motyw duszpasterski: dopuszczenie ich do Eucharystii wprowadzałoby wiernych w 

błąd lub powodowałoby zamęt co do nauki Kościoła o nierozerwalności małżeństwa.

Pojednanie w sakramencie pokuty – które otworzyłoby drogę do komunii eucha-

rystycznej – może być dostępne jedynie dla tych, którzy żałując, że naruszyli znak 

Przymierza i wierności Chrystusowi, są szczerze gotowi na taką formę życia, która 

nie stoi w sprzeczności z nierozerwalnością małżeństwa. Oznacza to konkretnie, że 

gdy mężczyzna i kobieta, którzy dla ważnych powodów – jak na przykład wycho-

wanie dzieci – nie mogąc uczynić zadość obowiązkowi rozstania się, «postanawiają 

żyć w pełnej wstrzemięźliwości, czyli powstrzymywać się od aktów, które przysługują 

jedynie małżonkom».
Kościół z ufnością wierzy, że ci nawet, którzy oddalili się od przykazania Pań-

skiego i do tej pory żyją w takim stanie, mogą otrzymać od Boga łaskę nawrócenia i 

zbawienia, jeżeli wytrwają w modlitwie, pokucie i miłości”. (Familiaris consortio, 84) 

52
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TEMAT 17
Kl. 3 technikum
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Numer podręcznika

AZ-43-03/12-KI-1/14
z	dnia	09.07.2014

Pakiet edukacyjny
dla klasy III liceum i IV technikum

W bogactwie miłości
W	skład	pakietu	wchodzą:
•	podręcznik,	
•	przewodnik	metodyczny,
•		teczka	pomocy	w	plikach	pdf	oraz	prezentacje	ppt	do	bezpłatnego	pobrania	ze	strony	 

www.jednosc.com.pl 

•	Obejmuje	48	tematów	zgrupowanych	w	czterech	rozdziałach.
•		Klasa	III	liceum	i	IV	technikum	tematyką	wkracza	w	rodzące	się	u	młodych,	w	tej	grupie	wie
kowej,	uczucia:	tęsknotę	za	sympatią,	przyjaźnią,	miłością.	Jest	to	okres	burzliwy	i	trudny	ze	
względu	na	zwiększoną	młodzieńczą	wrażliwość.	

•		Przekazywane	treści	służą	ukazaniu	chrześcijańskiej	wizji	człowieka,	który	nie	jest	i	nie	może	
być	poddany	ślepym	siłom	uczuć	i	zmysłów.	W	chrześcijańskim	ujęciu	człowiek	rodzi	się	w ro
dzinie,	w	niej	się	wychowuje	i	przygotowuje	do	życia	oraz	do	założenia	własnej	rodziny,	na	
fundamencie	szczerej,	prawdziwej	miłości,	 stanowiącej	podstawową	wartość	każdego	mał
żeństwa	i	rodziny.	

•		Podręcznik	pomaga	sprostać	narzucającym	się	w	tym	okresie	pytaniom,	w	konfrontacji	z	rze
czywistością	otaczającego	świata	oraz	ukazać	piękno	życia	wiodącego	ku	pełnemu	zjednocze
niu	z	BogiemMiłością.	Ograniczenia	w	tej	perspektywie	ukazane	są	raczej	jako	przestrzeń	do	
roztropnego	zagospodarowania	w	oparciu	o	zasady	chrześcijańskiej	moralności.	

Podręcznik do religii 
dla klasy III liceum i IV technikum

W bogactwie miłości
Redakcja:	E.	Kondrak,	ks.	dr	J.	Czerkawski,	B.	Nosek
Podręcznik	zgodny	z	programem	nr	AZ403/12

format	165x235	mm,	s.	168,	cena	14,90	zł
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Przykładowa katecheza

Tekst narracyjny 
wprowadzający 
w temat	i wzbudzający	
zainteresowanie.

Komentarz 
wyjaśniający	
przesłanie 
biblijnego	tekstu.

Tekst do 
zapamię
tania.

Propozycje 
publikacji	
poszerzających 
temat.

Propozycja 
pracy  
domowej.

Ilustracja  
stanowiąca jedną 
z form	przekazu	
i inkulturacji.

Temat  
katechezy.

Tekst	biblijny,	
wyeksponowany 
graficznie.

Zagadnienia  
do	przemyślenia.

Tekst 
nauczania 
Kościoła.
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•		Człowiek	przychodzi	na	świat	w	rodzinie,	w	niej	dorasta	i	w	niej	przygotowuje	się,	aby	założyć	
kiedyś	własną.	Tę	tematykę	proponują	wchodzącej	w	dorosłe	życie	młodzieży	katechezy	roz
działu	I	–	Na	progu	małżeństwa	i	rodziny.	Ukazują	one	mądrość	i	piękno	Bożych	zamysłów,	
doskonale	wpisujących	się	w	najgłębsze	potrzeby	ludzkich	serc.	

•		U	progu	dorosłości	młodzież	wchodzi	w	nowe	relacje	społeczne,	co	wiąże	się	z	odpowiedzial
nością	za	swoich	bliskich,	Ojczyznę	i	własne	środowisko.	Tematyka	rozdziału	II	(Życie	z	ludź
mi	i	dla	ludzi)	zachęca	do	realizacji	i	rozwoju	własnego	człowieczeństwa	poprzez	pracę,	która	
już	ze	swej	natury	powinna	ubogacać	wewnętrznie,	dawać	radość	i	służyć	związkom	rodzin
nym. 

•		Wszyscy	ochrzczeni	mają	obowiązek	troszczyć	się	o	rozwój	własnego	życia	duchowego	i	da
wać	świadectwo	swej	wiary.	W	klasie	maturalnej	przypomina	tę	prawdę	rozdział	III	(Miłość	
i wiara	w	moim	życiu).	Uczniowie	staną	się	odpowiedzialni	przed	Bogiem	za	wiarę	najbliż
szych,	szczególnie	zaś	za	wiarę	przyszłego	współmałżonka	i	dzieci.

•		Dziś	chrześcijaństwo	jest	kwestionowane.	Świat	proponuje	młodzieży	różne	sposoby	na	re
alizację	życia.	Zawartość	rozdziału	IV	kieruje	uczniów	na	problem,	jak	żyć	z	wiarą	w	świecie	
i dla	świata.	Wybór,	które	wartości	postawić	na	pierwszym	miejscu,	należy	do	ucznia,	ale	rolą	
uczącego	jest	sprawić,	by	wybrał	on	Chrystusa	i	odpowiedział	na	Jego	miłość

Przewodnik metodyczny

Przewodnik metodyczny 
dla klasy III liceum i IV technikum

W bogactwie miłości
Redakcja:	E.	Kondrak,	ks.	dr	J.	Czerkawski,	B.	Nosek
Podręcznik	zgodny	z	programem	nr	AZ403/12

format	162x235	mm,	s.	264,	cena	15,00	zł

Bezpłatne	materiały	(teczka	pomocy,	prezentacje,	system	oceniania	i	plan	wynikowy)	 
do pobrania	ze	strony:	http://www.jednosc.com.pl w zakładce Katecheza

ISBN 978-83-7660-597-5
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Zawiera	materiały	do	pracy	w grupach,	dodatkowe	teksty	dla	katechety,	plansze,	tabele,	testy.	
Oprócz	teczki	pomocy	proponujemy	dodatkowe	materiały	w formie	prezentacji.

Teczka pomocy  
dla klasy III liceum i IV technikum

W bogactwie miłości
Redakcja:	E.	Kondrak

Przykładowe pomoce dydaktyczne

Teczka pomocy – plik do pobrania

12

13

cie, żaden system polityczny nie może myśleć o swej przyszłości inaczej, jak tylko 

poprzez wizję tych nowych pokoleń, które przejmą od swoich rodziców wielora-

kie dziedzictwo wartości, zadań i dążeń zarówno własnego narodu, jak też całej 

rodziny ludzkiej. Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej 

chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym  

i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka...

Przyjęcie, miłość, szacunek, wieloraka i jednolita służba – materialna, uczu-

ciowa, wychowawcza, duchowa – każdemu dziecku, które przychodzi na ten 

świat, winny stanowić zawsze charakterystyczną i nieodzowną cechę chrześcijan, 

a zwłaszcza rodzin chrześcijańskich, tak aby dzieci, mając możliwość wzrastania 

„w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi”, wnosiły swój cenny wkład  

w budowanie wspólnoty rodzinnej i w samo uświęcenie rodziców.

Modlitwa św. Jana Pawła II za rodziny:

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi:

 Spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi, przez Twojego Syna, Jezusa Chry-

stusa, narodzonego z Niewiasty i przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwym 

przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.

 Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich 

własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.

 Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swe-

go człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.

 Spraw, aby miłość, umocniona łaską sakramentu małżeństwa, okazywała się 

mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze 

rodziny.
 Spraw wreszcie, błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Naza-

retu, ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe 

posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.

Prowadzący:

Przez Chrystusa, Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki 

wieków. Amen.

Przyporządkuj (strzałkami) cechy typowe dla kobiety i mężczyzny.

zręczność manualna

Kobieta
 

 
mężczy-

zna

łatwość nawiązywania 
kontaktów

zainteresowania etyczne, 
religijne i zaciekawienie 
sprawami innych ludzi

myślenie abstrakcyjne  
i nowatorskie

nastawienie na zadania  
do realizacji

nastawienie na kontakt  
z ludźmi

zdolności i zainteresowa-
nia techniczne

myślenie o ostatecznym 
wyniku dzieła

uczuciowość zmysłowość

ojcostwo macierzyństwo

budzenie i tworzenie mi-
łości

siła fizyczna

czułość

  

TemaT 5
kl. III liceum i IV technikum
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MODLITWYZa rodziców
Panie Jezu, przyjmij moją modlitwę za rodzi ców. Błogosław im w życiu i w pracy, udzielaj im zdrowia. miej ich w Twojej opiece i prowadź przez życie drogą Twoich przykazań.

Dopomóż, abym nigdy nie sprawiał im kłopotów, lecz abym był ich radością. 
Daj im starość pogodną, a po długich latach życia przyjmij ich do nieba. 
Amen.

Za rodzeństwo
Dzięki Ci, Panie, za rodzeństwo, za to, że wspólnie możemy cieszyć się naszą 
rodziną i darami, którymi nas każdego dnia obdarzasz. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. Amen.

Za całą rodzinę 
Panie, Ojcze Święty, Boże wszechmogący i wieczny, błogosławimy Ciebie 
i dziękujemy Ci za naszą rodzinę, która pragnie żyć zjednoczona w miłości. 
Ofiarujemy Ci radości i smutki naszego życia. W Tobie pokładamy nasze nadzieje na przyszłość. Boże, źródło wszelkiego dobra, spraw, żeby nie zabrakło nam chleba 

powszedniego i wzajemnej miłości. Zachowaj nas w zdrowiu i pokoju, prowadź nasze kroki ku do bru. Daj, abyśmy po szczęśliwym życiu w tym domu znów się spotkali, 
zjednoczeni w szczęściu niebie skim. Amen.

Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło.

1

2
3

4

5

6
7

8

9

10

1. Jeden z przymiotów Boga.2. Coś, co należy wypełnić.3. Inaczej misterium. 4. Hebrajskie brzmienie imienia maria.5. Biblijna „dobra nowina”.6. Publiczny kult.
7. Odprawiane podczas Adwentu i Wielkiego Postu.8. Stała skłonność do czynienia dobra.9. Stoi na czele diecezji.10. Nauka o moralności.

TemaT 36
kl. III liceum i IV technikum
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Plansza 2
Dziecko w wieku około 8 tygodni życia płodowego
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Tu	można	bezpłatnie	pobrać:
•	programy	nauczania
•	plany	wynikowe
•	systemy	oceniania
•	teczki	pomocy
•	prezentacje.

Oferta	 
różnych	pomocy	
katechetycznych.

Wykaz	najnowszych	
materiałów,	na bieżąco	

uaktualniany.

Tu	można	pobrać	
formularz	zamówienia	
bezpłatnych	pakietów	

startowych.

Dotychczasowa	oferta	podręczników,	
przewodników	metodycznych	

i innych związanych z nimi 
materiałów	pomocniczych.

Wykaz	podręczników	
zgodnych z nową Podstawą 
programową oferowanych	
na rok	szkolny	2016/2017.

Lista zarejestrowanych  
programów	i podręczników	

z nazwiskami	autorów/redaktorów	
i numerami zatwierdzenia.
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