PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII– KL II SP
Umiejętności - uczeń:
- uczeń ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża, wie z czym związany jest krzyż.
- umie modlitwę Aniele Boży…, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…, Któryś za nas cierpiał rany, Ojcze nasz ( w
zależności od możliwości dziecka z pomocą lub bez pomocy katechety), Pod Twoją obronę
- umie sformułować prostą modlitwę prośby i dziękczynienia
- umie teksty pieśni i piosenek zaplanowanych przez katechetę
- umie wymienić co najmniej kilku świętych
- umie na miarę swoich możliwości starannie prowadzić zeszyt (zeszyt ćwiczeń – podręcznik).
- zna z Pisma Świętego podstawowe dla chrześcijańskich prawd wiary sceny biblijne
- umie wskazać i nazwać najważniejsze miejsca w kościele: tabernakulum, ołtarz i ambonę, krzyż, chrzcielnicę,
konfesjonał.
Wiedza – uczeń:
- Wie, co oznacza krzyż
- wie, że od chwili chrztu został dzieckiem Bożym i wszedł do rodziny pana Jezusa.
- wie, kim jest Pan Jezus
- wie, że Jezus narodził się, żył w rodzinie, nauczał, czynił cuda, umarł na krzyżu i zmartwychwstał
- wie, że Bóg stworzył świat, jest dawcą życia, że piękno przyrody mówi nam o Bogu Stwórcy
- wie, że Bóg stworzył człowieka i dał mu władzę, aby panował nad Ziemią
- wie, że człowiek stał się nieposłuszny wobec Pana Boga (grzech pierworodny, szatan, wygnanie z raju)
- wie, że Pismo Święte jest bardzo ważną księgą, w której sam Bóg mówi do człowieka
- Wie, że Bóg jest najlepszym – kochającym Ojcem, że jest święty i karmi nas (daje nam wszystko), że chce dla
nas szczęścia (nieba) i wybacza nam nasze złe postępowanie.
- wie, że Jezus zmartwychwstały jest obecny
 W czasie modlitwy
 W czasie czytania Pisma Świętego
 W drugim człowieku (potrzebującym bliźnim)
 W znakach sakramentalnych (nie musi znać słowa „ sakramenty”)
 W Ciele i Krwi pod postacią chleba i wina w czasie Mszy Świętej ( w Eucharystii, Najświętszym
Sakramencie)
 Gdy przebacza grzechy ( w sakramencie pokuty i pojednania)
 W rodzinie (w małżeństwie)
 W kapłanie
- wie, że w niedziele i święta powinniśmy uczestniczyć we Mszy Świętej
- wie, że znak krzyża czynimy w Imię Trójcy Świętej: Ojca i Syna i Ducha Świętego
Wie, że Jezus nas kocha i uczy nas kochać ludzi (nie musi znać formuły przykazań miłości)
- wie, czym jest kościół (dom Boży) i po co chodzimy do kościoła
- uczeń rozwija wiedzę na temat powyższych zagadnień i pogłębia prawdy wiary
Interioryzacja wartości – uczeń:
- godnie zachowuje się w miejscach świętych
- wycisza się w czasie lekcji na modlitwie i w czasie słuchania Słowa Bożego na miarę swoich możliwości
- nie przeszkadza na lekcji i wykonuje polecone czynności związane z lekcją
- pracuje na lekcji na miarę swoich możliwości (widać, że się stara i że mu zależy).
- wykonuje zadania domowe
W zasadzie nie przewiduje się oceny niedostatecznej w tych klasach. Zakłada się, że uczeń nie odmówi
całkowicie współpracy i nie zlekceważy przedmiotu ani wiary.

