
Klasa I szkoły podstawowej 

 

OPIS 

Bóg naszym Ojcem. Podręcznik dla I klasy szkoły podstawowej stanowi część serii 

podręczników pt. Z Bogiem przez życie przygotowanych przez grono specjalistów w zakresie 

katechetyki, związanych ze środowiskiem akademickim Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II. W jednostkach lekcyjnych wykorzystano wiele metod i 

materiałów, które dynamizują przebieg katechezy i angażują uczniów. Kolorowe ilustracje, 

logiczna i przejrzysta struktura lekcji sprawią, że treści w nich prezentowane będą szybko i 

skutecznie przyswajane przez dzieci. Format: 287 x 200 mm Strony: 100+4 str. naklejek 

Oprawa: miękka Rok wydania: 2020 ISBN 978-83-7548-303-1 

 

 

 

 

 

 



Klasa II szkoły podstawowej 

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO: 

Bóg daje nam Jezusa, red. ks. P. Goliszek, Wydawnictwo Gaudium, 

Lublin 

NUMER PODRĘCZNIKA: 

AZ-12-01/18-LU-8/21 

 

 

 

 

Klasa III szkoły podstawowej 

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika 

Numer programu: A Z – 1 – 0 1 / 10 

Tytuł podręcznika: PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek 

Podręcznik nr AZ-13-01/10-LU-4/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej 

Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy III szkoły 

podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/10. 

 

 

 

http://przemyska.pl/wp-content/uploads/2014/08/katechizm_sp_3.png


Klasa IV szkoły podstawowej 

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę. 

Numer programu: A Z – 2 – 0 1 / 10 

Tytuł podręcznika: JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – Redaktor: ks. Waldemar Janiga 

Podręcznik nr AZ-21-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej 

Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy IV szkoły 

podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/10. 

 Karty pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem 

praw biskupów diecezjalnych, przeznaczona jest dla klasy IV szkoły podstawowej i może być 

stosowana jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-21-01/10-LU-1/12. 

 

 

Klasa V szkoły podstawowej 

 

Numer programu: AZ-2-01/18 

Tytuł podręcznika: Bóg poszukuje człowieka – Redaktor: ks. Waldemar Janiga 

Podręcznik  nr AZ-21-01/18-LU-2/20 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z 

zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy V szkoły podstawowej, zgodny z 

programem nauczania numer AZ-2-01/18. 

 

Karty pracy do podręcznika dla klasy V szkoły podstawowej obowiązują jedynie w klasie, która ma 

religię z ks. Tomaszem, natomiast nie obowiązują w klasach, gdzie katechezę prowadzi s. Agata. 
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Klasa VI szkoły podstawowej 

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO: 

Jezus Chrystus nas zbawia, red. ks. W. Janiga, Wydawnictwo 

Gaudium, Lublin 

 
Klasa VII szkoły podstawowej 

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem. 
Numer programu: A Z – 3 – 0 1 / 10  
Tytuł podręcznika: SPOTYKAM TWOJE SŁOWO – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa 

Podręcznik nr AZ-31-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej 

Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy VII szkoły 

podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/10. 

 

Karty pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw 

biskupów diecezjalnych, przeznaczona jest dla klasy I gimnazjum i może być stosowana jako 

pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-31-01/10-LU-1/12.  
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Klasa VIII szkoły podstawowej 

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem. 
Numer programu: A Z – 3 – 0 1 / 10 

Tytuł podręcznika: Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa 

Podręcznik nr AZ-32-01/10-LU-1/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej 

Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II gimnazjum, 

zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/10. 

Karty pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw 

biskupów diecezjalnych, przeznaczona jest dla klasy II gimnazjum i może być stosowana jako 

pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-32-01/10-LU-1/13  
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