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m.l. opiela (red.), ochronić wychowując. przewodnik me-
todyczny do „programu wychowania przedszkolnego według 
koncepcji pedagogicznej E. Bojanowskiego” cz. 1, dębica 2009
m.l. opiela (red.), ochronić wychowując. przewodnik me-
todyczny do „programu wychowania przedszkolnego według 
koncepcji pedagogicznej E. Bojanowskiego”, cz. 2, dębica 2009
s. łabendowicz (red.), „jezus mnie kocha”. poradnik metodycz-
ny do nauczania religii w klasie zerowej, radom 2002
r. czekalski, a. krasiński, E. zielińska (red.), „pan jezus mnie 
kocha”. podręcznik metodyczny do religii według podręcznika 
nr az-03-03/3-0 do nauczania religii rzymskokatolickiej na te-
renie całej polski z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, 
przeznaczony dla klasy zerowej, zgodny z programem naucza-
nia nr az-0w-03/3, płock 2003
t. Biłyk, t. czarnecka, w. kubik, B. surma, „wędrowanie z Bo-
giem”. poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokato-
lickiej (zeszyty od 0 do 6) według podręcznika nr az-03-03/1-0 
dla klasy zerowej, zgodnego z programem nauczania nr az-0-
03/1, kraków 2003
d. jackowiak, j. szpet (red.), „przychodzimy do pana Boga”. 
przewodnik metodyczny do nauczania religii rzymskokato-
lickiej dla dzieci sześcioletnich według podręcznika nr az-
0-04/4, zgodnego z programem nauczania nr az-0-04/4, po-
znań 2004
m. wiadrowska-gliszczyńska, „w dziele stworzenia odkry-
wam miłość Boga”. poradnik metodyczny do nauczania religii 
rzymskokatolickiej dla dzieci sześcioletnich według podręczni-
ka nr az-01-05/2-0, zgodnego z programem nauczania nr az-
0-05/2, toruń 2005
t. śmiech (red.), „w świecie mojego Boga”. poradnik  meto-
dyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według pod-
ręcznika nr az-03-04/3-0, zgodnego z programem nauczania 
nr az-0-04/3, kielce 2004
r. lis (red.), „mogę zaufać jezusowi”. podręcznik metodyczny 
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PM5 2007: Gaudium

PM0 2007: JEDNOŚĆ 

PM0 2008: WDS 

PM0 2010: WAW

PM0 2011: WAM

PM3 2011: WAM

PM3i4 2005: ERRATA

PM4 2004: WAM

PM4 2005: JEDNOŚĆ 

PM4 2005: WDS 

PM4 2007: KśW

dla dzieci sześcioletnich nr az-03-03/2-6, zgodny z progra-
mem nauczania nr az-0-03/2, lublin 2006
r. lis (red.), „jezus prowadzi nas do ojca”. podręcznik meto-
dyczny dla dzieci pięcioletnich nr az-02-03/1-1, zgodny z pro-
gramem nauczania nr az-0-03/1, lublin 2007
E. osewska, j. stala (red.), „kocham dobrego Boga”.  poradnik 
metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej dla dzieci 
sześcioletnich według podręcznika nr az-03-04/3-0, zgodnego 
z programem nauczania nr az-0-04/3, kielce 2007
s. łabendowicz (red.), „jezus mnie kocha”. poradnik metodycz-
ny nr az-03-03/2-0 do nauczania religii rzymskokatolickiej na 
terenie całej polski z zachowaniem praw biskupów diecezjal-
nych, przeznaczony dla klasy zerowej, zgodny z programem 
nauczania nr az-0-03/2, radom 2008
a. tuleja, a. podgórska (red.), „Bóg jest blisko”. podręcznik 
metodyczny do klasy zero zgodny z programem nauczania nr 
az-0-03/2, warszawa 2010
i. czarnecka, t. czarnecka, w. kubik, g. łuszczak, „jesteśmy 
dziećmi Boga”. poradnik metodyczny do nauczania religii 
rzymskokatolickiej dla klasy zero według podręcznika nr az-
03-01/10-kr-1/11, zgodnego z programem nauczania nr az-
0-01/10, kraków 2011
d. czarnecka, t. czarnecka, w. kubik, „nasza Boża rodzina”. 
podręcznik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolic-
kiej według podręcznika nr az-01-01/10-kr-1/11, zgodnego  
z programem nauczania nr az-0-01/10, kraków 2011
m. wiadrowska-gliszczyńska, „w dziele stworzenia odkry-
wam miłość Boga”. poradnik metodyczny do nauczania religii 
rzymskokatolickiej dla dzieci trzyletnich i czteroletnich według 
podręcznika nr az-01-05/2-0, zgodnego z programem naucza-
nia nr az-0-05/2, toruń 2005
t. Biłyk, t. czarnecka, w. kubik, „cieszymy się Bogiem”. pod-
ręcznik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej 
dla dzieci czteroletnich (zeszyty od 0 do 5) według podręcznika 
nr az-01-03/1-0, zgodnego z programem nauczania nr az-0-
03/1, kraków 2004
E. osewska, j. stala (red.), „Bóg kocha dzieci”. poradnik  meto-
dyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej dla dzieci czte-
roletnich według programu nauczania az-0-04/3, kielce 2005
s. łabendowicz (red.), „z jezusem”. poradnik metodyczny nr 
az-01-03/2-0 do nauczania religii rzymskokatolickiej na tere-
nie całej polski z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, 
przeznaczony dla grupy czterolatków, zgodny z programem 
nauczania nr az-0-03/2, radom 2005
d. jackowiak, j. szpet (red.), „cieszymy się Bogiem”. przewod-
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PM4 2008: Gaudium 

PM4 2011: WAM

PM5 2004: WAM

PM5 2005: JEDNOŚĆ

PM5 2006: ERRATA

PM5 2006: WDS 

PM5 2007: KśW

PM5 2011: KśW 

PM5 2011: PIW 

PNR 2001

nik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej dla 
dzieci czteroletnich, zgodny z programem nauczania nr az-0-
03/1, poznań 2008
r. lis (red.), „Bóg dał nam jezusa”. podręcznik metodyczny dla 
dzieci czteroletnich nr az-01-03/1-1, zgodny z programem na-
uczania nr az-0-03/1, lublin 2008
d. czarnecka, t. czarnecka, w. kubik, g. łuszczak, „Bóg ko-
cha dzieci”. podręcznik metodyczny do nauczania religii rzym-
skokatolickiej według podręcznika nr az-02-01/10-kr-1/11, 
zgodnego z programem nauczania nr az-0-01/10, kraków 
2011
t. Biłyk, d. czarnecka, t. czarnecka, a. duka, w. kubik, „ko-
chamy Boga”. poradnik metodyczny do nauczania religii rzym-
skokatolickiej dla dzieci pięcioletnich (zeszyty od 0 do 5) we-
dług podręcznika nr az-02-03/1-0, zgodnego z programem nr 
az-0-03/1, kraków 2004
E. osewska, j. stala (red.), „jestem dzieckiem Bożym”. poradnik 
metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej dla dzieci 
pięcioletnich według podręcznika nr az-02-04/3-0, zgodnego 
z programem nauczania nr az-0-04/3, kielce 2005
d. włoczewska, „w dziele stworzenia odkrywam miłość Boga”. 
poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej 
dla dzieci pięcioletnich według podręcznika nr az-02-05/2-0, 
zgodnego z programem nauczania nr az-0-05/2, toruń 2006
s. łabendowicz (red.), „z jezusem do Boga ojca”. poradnik 
metodyczny nr az-02-03/2-0 do nauczania religii rzymskoka-
tolickiej na terenie całej polski z zachowaniem praw biskupów 
diecezjalnych, przeznaczony dla przedszkola (grupa pięciolat-
ków), zgodny z programem nauczania nr az-0-03/2, radom 
2006
d. jackowiak, j. szpet (red.), „kochamy Boga”. przewodnik 
metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej dla dzieci 
pięcioletnich, zgodny z programem nauczania nr az-0-03/1, 
poznań 2007
d. jackowiak, j. szpet (red.), „jesteśmy dziećmi Bożymi”. po-
radnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej dla 
dzieci pięcioletnich według podręcznika nr az-0-01/10, po-
znań 2011
a. krasiński (red.), „jesteśmy rodziną Boga”. podręcznik nr 
pl-03-01/10-pl-1/11 do nauczania religii rzymskokatolickiej 
na terenie diecezji płockiej z zachowaniem praw biskupów die-
cezjalnych, przeznaczony dla grupy pięciolatków, zgodny jest  
z programem nauczania nr az-0-01/10, płock 2011
komisja wychowania katolickiego konferencji Episkopatu 
polski, „program nauczania religii” (20.09.2001)
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PNR 2010

PNRP 2003: AVE

PNRP 2003: PIW

PNRP 2003: WAM

PNRP 2003: WAM 

PNRP 2004: JEDNOŚĆ

PNRP 2004: KśW

PNRP 2005: ERRATA

PNRP 2010: WAM

PPD0 2008: WDS

PPK 2001

PPK 2010

PPKP 2001

PPKP 2010

PPWP 2008

komisja wychowania katolickiego konferencji Episkopatu 
polski, „program nauczania religii rzymskokatolickiej w przed-
szkolach i szkołach” (9.06.2010)
s. łabendowicz, s. kościuk, E. Bieniek, „jezus mnie kocha”. 
program nauczania religii dla przedszkola, nr programu az-
0-03/2, (10.03.2003)
j. kraszewski, r. czekalski, l. wanarska, E. zielińska, „pan je-
zus mnie kocha”. program do nauczania religii dla klasy zero-
wej, nr programu az-0w-03/3, (10.03.2003)
w. kubik, t. Biłyk, t. czarnecka, „radość dzieci Bożych”. pro-
gram nauczania religii rzymskokatolickiej, nr programu az-0-
03/1, (10.03.2003)
w. kubik, t. Biłyk, t. czarnecka, „radość dzieci Bożych”. pro-
gram nauczania religii dla przedszkola, nr programu az-0-
03/1, (10.03.2003)
t. śmiech, „w radości dzieci Bożych”. program nauczania reli-
gii dla przedszkola, nr programu az-0-04/3, (26.03.2004)
d. jackowiak, j. szpet, „jesteśmy dziećmi pana Boga”. program 
kształcenia religijnego dzieci w wieku 3-6 lat, nr programu az-
0-04/4, (26.03.2004)
m. wiadrowska-gliszczyńska, d. włoczewska, „w dziele 
stworzenia odkrywam miłość Boga”. program nauczania religii 
rzymskokatolickiej dla przedszkola, nr programu az-0-05/2, 
(16.06.2005)
komisja wychowania katolickiego konferencji Episkopatu 
polski, „kochamy dobrego Boga”. program nauczania reli-
gii dzieci w wieku przedszkolnym, nr programu az-0-01/10, 
(9.06.2010)
s. łabendowicz (red.), przewodnik programowo-dydaktyczny 
nauczania religii do klasy 0, materiały edukacyjne do programu 
nr az-0-03/2 i podręcznika nr az-03-03/2-0 „jezus mnie ko-
cha”, radom 2008
konferencja Episkopatu polski, „podstawa programowa kate-
chezy kościoła katolickiego w polsce” (20.06.2001)
konferencja Episkopatu polski, „podstawa programowa kate-
chezy kościoła katolickiego w polsce” (8.03.2010)
konferencja Episkopatu polski, „podstawa programowa kate-
chezy w przedszkolu” (20.06.2001)
konferencja Episkopatu polski, „podstawa programowa na-
uczania religii w przedszkolu” (8.03.2010)
ministerstwo Edukacji narodowej, podstawa programowa wy-
chowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych, załącznik nr 1 do roz-
porządzenia ministra Edukacji narodowej z dnia 23 grudnia 
2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania 
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PWP bł. EB 2008

WAM 
WAW 
WDS
WwP

Wych. na co dzień

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół
m.l. opiela, m. kaput, E. piekarz [i.in.], program wychowania 
przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda 
Bojanowskiego, nr programu pn-5002-19/08, dębica 2008
wydawnictwo wam, księża jezuici, kraków
wydawnictwo archidiecezji warszawskiej
wydawnictwo diecezjalne i drukarnia w sandomierzu
„wychowanie w przedszkolu”, warszawa 1948 –
„wychowanie na co dzień”, toruń 1993 –
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Wstęp

Edukacja religijna dziecka w wieku przedszkolnym – po powrocie lekcji reli-
gii do szkół i przedszkoli publicznych (1 września 1990 roku) – zgodnie z zale-
ceniem Dyrektorium katechetycznego Kościoła katolickiego w Polsce1 wpisuje się, 
w działania dydaktyczno-wychowawcze współczesnego przedszkola. stanowi 
ona fundament religijnego wychowania, określanego jako inicjacja w życie wia-
rą zaszczepioną na chrzcie świętym2. jej realizacja dokonuje się w środowisku 
rodzinnym, przedszkolnym i parafialnym3. w edukacji religijnej przedszkolaka 
szczególne znaczenie ma współpraca katechety z rodziną. dzięki rodzinie i rela-
cjom z najbliższymi (rodzicami, dziadkami, opiekunami) kształtują się w dziec-
ku podstawy zaufania do siebie i innych osób. kontakty dziecka z najbliższym 
środowiskiem sprzyjają budowaniu jego wewnętrznego świata wartości i naby-
waniu wzorców osobowych4. poprzez identyfikację i naśladowanie najbliższych 
osób z otoczenia przedszkolak kształtuje w sobie pierwsze postawy moralne oraz 
przyswaja sobie normy i zasady postępowania5. skuteczność edukacji religijnej 
przedszkolaka jest w dużym stopniu zależna od współpracy wszystkich środo-
wisk wychowawczych, czyli rodziny, przedszkola, kościoła6.

Dyrektorium ogólne o katechizacji podkreśla konieczność podejmowania 
przez katechetów działań, które sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dziec-
ka7. dlatego edukację religijną w przedszkolu należy powiązać z wychowa-
niem ogólnym8, korelując działania dydaktyczno-wychowawcze, podejmowa-
ne przez katechetów z procesem humanizacji i wielorakiego rozwoju dziecka9. 
w tej właśnie edukacji szczególne miejsce zajmuje rozwój osobowości dziecka 

1 pdk 87.
2 dok 178.
3 PPK 2010, s. 10.
4 z. marek, m. szczęsny, B. szołdra, t. warchał, Bóg w przedszkolu i szkole. zarys kate-

chezy przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kraków 2002, s. 202-203.
5 tamże, s. 167-168.
6 dok 178.
7 tamże.
8 E. osewska, natura, treść, cele i zadania katechezy dzieci w wieku przedszkolnym, 

w: wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym, red. E. osewska, j. stala, tarnów 2005, s. 293.
9 tamże, s. 294.
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i kształtowanie postaw religijnych. za ważne uznaje się również odwoływanie 
do naturalnych doświadczeń dziecka takich, jak: poczucie miłości, akceptacji, 
bezpieczeństwa, zaufania oraz nawiązywania przyjaznych relacji z innymi oso-
bami10. nagromadzone przez dziecko doświadczenia spełniają ważną rolę w na-
wiązywaniu osobowej relacji z Bogiem, w kształtowaniu postawy zaufania wobec 
Boga, w formacji postaw społecznych i moralnych, opartych na wierze i odkry-
wania religijnych motywów działania11.

Edukacja religijna dziecka w wieku przedszkolnym wynika z uwarunkowań 
rozwojowych wychowanka. zgodnie z zasadą wierności Bogu i wierności człowie-
kowi12 w tej edukacji ma miejsce korelacja aspektów teologicznych i antropolo-
gicznych. następuje też łączenie wychowania ludzkiego z wychowaniem chrześci-
jańskim13. katechetycy zajmujący się katechezą dziecka w przedszkolu tacy, jak: 
np. zbigniew marek14, władysław kubik15, jan szpet16, postulują, aby poważnie 
potraktować zarówno zadania stojące przed katechezą przedszkolną17, jak i adre-
sata katechezy – dziecko w wieku przedszkolnym. oznacza to, że w wychowaniu 
do wiary należy uwzględniać indywidualne uwarunkowania i możliwości rozwo-
jowe wychowanka oraz jego sposób myślenia, rozumowania i działania, a także 
poziom jego gotowości na przyjmowanie prawd religijnych18. istnieje więc potrze-

10 tamże, s. 300-301.
11 z. marek, katecheza przedszkolna, w: wokół katechezy posoborowej, red. r. chałup-

niak, j. kochel, j. kostorz, w. spyra, opole 2004 s. 205.
12 dok 149.
13 z. marek, m. szczęsny, B. szołdra, t. warchał, Bóg w przedszkolu i szkole…, s. 9-10.
14 zob. np. z. marek, katecheza dzieci, w: leksykon pedagogiki religii. podstawy – kon-

cepcje – perspektywy, red. c. rogowski, warszawa 2007, s. 274-276; o kształtowaniu obrazu 
Boga, hw 1991 z. 7, s. 32-38; tenże, rozwój teorii religijnego wychowania dziecka w wieku 
przedszkolnym w polsce w latach 1945-1990, kraków 1994; tenże, wychowanie religijne ma-
łego dziecka, hw 1993 z. 15, s. 59-65.

15 zob. np. w. kubik, (red.), jezus chrystus z nami. podręcznik dla katechizacji dzieci 
najmłodszych, t. 1, warszawa 1983; tenże, jezus chrystus z nami. podręcznik dla katechizacji 
dzieci najmłodszych, t. 2, warszawa 1984; tenże, zarys dydaktyki katechetycznej, kraków 
1990.

16 zob. np. j. szpet, znaczenie wychowania do modlitwy, w: katecheza. rodzina, parafia 
i szkoła, t. 5, katecheza w przedszkolu, red. j. szpet, d. jackowiak, poznań 2007, s. 41-56; ten-
że, rozwój pojęć religijnych u pięcioletniego dziecka, w: katecheza. rodzina, parafia i szkoła,  
t. 5, katecheza w przedszkolu, s. 29-40; tenże, ważniejsze akcenty w polskiej katechezie  
xx wieku, kat 44 (2000) nr 2, s. 6-11.

17 dok 85-86; pdk 24-30.
18 zob. np. E. osewska, katecheza dzieci w wieku przedszkolnym, ak 2004 z. 1, s. 4-24; 

w. kubik, zadania i treść religijnego wychowania małego dziecka, s. 8-10; j. szpet, rozwój 
pojęć religijnych u pięcioletniego dziecka, w: katecheza. rodzina, parafia i szkoła, t. 5, kate-
cheza w przedszkolu, s. 29-40.
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ba korzystania z osiągnięć psychologii rozwojowej i psychologii religii19, a także 
z nauk pedagogicznych20. przedmiotem katechezy w przedszkolu trzeba bowiem 
uczynić treści i pojęcia religijne, które dziecko jest w stanie przyjąć odpowiednio 
do swoich możliwości percepcyjnych21. zaleca się też wykorzystanie metod i po-
mocy dydaktycznych wypracowanych w dydaktyce ogólnej22. podstawowe doku-
menty katechetyczne zwracają uwagę na znaczenie różnych metod w przekazie 
wiary. postulują, aby katecheci w edukacji religijnej dziecka w wieku przedszkol-
nym stosowali aktualne sposoby pracy wymagane w pedagogice.

zawsze jednak muszą oni uwzględniać Ewangelię i naukę kościoła23 oraz 
dostosować metody nauczania i  wychowania do wieku i indywidualnych uwa-
runkowań osób katechizowanych24. tylko wtedy w katechezie adresowanej do 
dziecka w wieku przedszkolnym będą zrealizowane cele ukierunkowane na jego 
wszechstronny rozwój25. wymagania te znajdują zastosowanie w programach ka-
techezy dzieci przedszkolnych, opracowanych m. in. przez komisję wychowania 
katolickiego konferencji Episkopatu polski26, stanisława łabendowicza, sabinę 
kościuk i Elżbietę Bieniek27, ryszarda czekalskiego, andrzeja krasińskiego 
i  Ernestę zielińską28, władysława kubika, teresę Biłyk i teresę czarnecką29, 
tadeusza śmiecha30, jana szpeta i danutę jackowiak31, marię wiadrowską-
gliszczyńską i danutę włoczewską32. autorzy korzystając z osiągnięć psycholo-
gii rozwojowej33, akcentują naturalną ciekawość dziecka, jego aktywność i formę 
uczenia się poprzez zabawę34. uwzględniają również możliwości psychofizyczne 

19 w. kubik, zadania i treść religijnego wychowania małego dziecka, s. 8.
20 tenże, zarys dydaktyki katechetycznej, s. 98-99.
21 z. marek, m. szczęsny, B. szołdra, t. warchał, Bóg w przedszkolu i szkole…, s. 9-10.
22 w. kubik, podstawowe problemy katechizacji dzieci w wieku przedszkolnym, w: jezus 

chrystus z nami, t. 2, s. 9; tenże, zarys dydaktyki katechetycznej, s. 99.
23 dok 148; ct 51; dcg 772.
24 ct 51; pdk 46.
25 rodzi to wyzwania wobec autorów programów i podręczników do katechezy dzieci 

przedszkolnych, które dotyczą poszukiwania nowych metod, wpływających na wszechstron-
ny rozwój wychowanka, w tym także religijny. zob. r. chałupniak, metodyka katechezy 
przedszkolnej, w: wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym, s. 317-318.

26 pnrp 2010: wam.
27 pnrp 2003: aVE.
28 pnrp 2003: piw.
29 pnrp 2003: wam.
30 pnrp 2004: jEdność.
31 pnrp 2004: kśw.
32 pnrp 2005: Errata.
33 pnrp 2004: kśw, s. 7.
34 pnrp 2003: wam, s. 20.
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dziecka35 i zalecają stosowanie zróżnicowanych metod oraz pomocy dydaktycz-
nych36. oprócz wyżej wymienionych katechetyków, zagadnieniami dotyczącymi 
katechezy dziecka przedszkolnego zajmuje się także: jerzy Bagrowicz37, radosław 
chałupniak 38, Elżbieta osewska39, anna zellma40. w opracowaniach polskich 
katechetyków brakuje studium, które ukazywałoby edukację religijną dziecka 
w wieku przedszkolnym w  kontekście wybranych koncepcji pedagogicznych. 
sporadycznie zagadnienia te są podejmowane w artykułach41 i w materiałach ka-
techetycznych42. jednakże brakuje publikacji na temat edukacji religijnej dziecka 
w wieku przedszkolnym, która nawiązywałaby do rozwiązań dydaktyczno-wy-
chowawczych, wypracowanych w wybranych koncepcjach pedagogicznych.

mając powyższe na uwadze, w niniejszej pracy podjęta zostanie próba za-
prezentowania, na podstawie literatury przedmiotu, edukacji religijnej dziecka  
w wieku przedszkolnym w kontekście pedagogiki marii montessori (1870-1952), 
bł. Edmunda Bojanowskiego (1814-1871), pedagogiki waldorfskiej i pedagogi-
ki egzystencjalnej. wybór tych koncepcji podyktowany był ich powszechnym 
zastosowaniem nie tylko w placówkach przedszkolnych działających zgodnie  
z założeniami pedagogicznymi wypracowanymi w tych koncepcjach, ale również 
w przedszkolach ogólnodostępnych: publicznych i niepublicznych. zwracając 
uwagę na możliwości i ograniczenie związane z zastosowaniem w edukacji re-
ligijnej dziecka rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych zaproponowanych 
przez twórców wspomnianych koncepcji, dokona się ich oceny. kryterium tej 
oceny będzie zasada wierności Bogu i człowiekowi. w związku z tym główny 

35 pnrp 2005: Errata, s. 5; pnrp 2004: jEdność, s. 3.
36 pnrp 2003: aVE, s. 27; pnrp 2010: wam, s. 18-19.
37 j. Bagrowicz, katecheza przedszkolna w polsce, ak 1978 z. 3, s. 119-132.
38 r. chałupniak, metodyka katechezy przedszkolnej, s. 317-350.
39 zob. np. E. osewska, natura, treść, cele i zadania katechezy dzieci…, s. 293-315; taż, 

pierwsze rozmowy o Bogu, kat 44 (2000) nr 7-8, s. 32-37; taż, wychowanie modlitewne 
dzieci w wieku przedszkolnym, w: wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym, s. 249-274; 
taż, znaczenie zabawy w rozwoju, wychowaniu i katechezie dzieci w wieku przedszkolnym,  
w: wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym, s. 351-374.

40 a. zellma, wychowanie społeczne dziecka w wieku przedszkolnym, w: wychowanie 
dzieci w wieku przedszkolnym, s. 141-160.

41 na przykład anna zellma pisze na temat zastosowania wybranych elementów dy-
daktyczno-wychowawczych systemu edukacyjnego marii montessori na etapie wcze-
snoszkolnej edukacji religijnej. zob. taż, wybrane elementy dydaktyczno-wychowawcze 
systemu edukacyjnego marii montessori w katechezie wczesnoszkolnej, kat 47 (2003)  
nr 5, s. 3-11.

42 takie propozycje można znaleźć m.in. w katechezach dla dzieci sześcioletnich autor-
stwa s. teresy Biłyk i Barbary surmy. autorki nawiązują do zasad pedagogiki marii montes-
sori. zob. pm0 2003: wam, z. 0, s. 14.
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problem pracy zawiera się w pytaniu: na czym polega edukacja religijna dziec-
ka w wieku przedszkolnym w kontekście wybranych koncepcji pedagogicznych? 
jego rozwiązanie wymaga najpierw przedstawienia i przeanalizowania ogólnej 
edukacji przedszkolnej zarówno w ujęciu historycznym, jak i we współczesnych 
realiach społeczno-kulturowych. dopiero w tym kontekście można ukazać edu-
kację religijną dziecka w przedszkolu, uwzględniając przy tym wybrane, wyżej 
wymienione, koncepcje pedagogiczne. propozycje wypracowane w pedagogice 
m. montessori, bł. E. Bojanowskiego, waldorfskiej i egzystencjalnej będą przed-
miotem krytycznej analizy. zwróci się tu uwagę na możliwości skorzystania pod-
czas katechezy z propozycji metodyczno – dydaktycznych zaproponowanych  
w analizowanych koncepcjach pedagogicznych. do kręgu zagadnień szczegóło-
wych, stanowiących problematykę pracy, należy także ukazanie rozwoju dziecka 
w  aspekcie wielowymiarowym, z uwzględnieniem jego norm i niektórych za-
burzeń, z którymi katecheta może spotkać się podczas zajęć katechetycznych. 
problematyka pracy obejmuje także przedstawienie i scharakteryzowanie naj-
ważniejszych elementów edukacji religijnej dziecka w przedszkolu. do nich za-
licza się: wychowanie do wiary, kształtowanie prawidłowego obrazu Boga, for-
mowanie postaw modlitewnych, liturgicznych, społecznych i moralnych oraz 
formowanie sumienia. aby katecheza przedszkolaka mogła być skuteczna wyma-
ga zastosowania różnorodnych form, metod i środków dydaktycznych. dlatego 
w dysertacji zostaną one przedstawione poprzez odwołanie się do psychologii  
i dydaktyki ogólnej. ponadto zostanie ukazana rola katechety w procesie edukacji 
religijnej dziecka przedszkolnego. ta kwestia należy też do zagadnień, których 
nie można pominąć. dlatego zostaną naświetlone zadania edukacyjne i kateche-
tyczne nauczyciela religii. należy do nich między innymi, organizowanie warsz-
tatu pracy oraz podejmowanie współpracy z rodziną, przedszkolem i parafią.

temat dysertacji Edukacja religijna dziecka w wieku przedszkolnym w kontekście 
wybranych koncepcji pedagogicznych domaga się dookreślenia niektórych termi-
nów. pojęcie „edukacja przedszkolna”43 obejmuje elementy „kształcenia”, „wycho-
wania”, „nauczania”, „zabawy” i „rozwijania”. określa ona zróżnicowane działania, 
podejmowane z dziećmi w wieku przedszkolnym. nie ograniczają się one tylko 
do wychowania przedszkolnego, ale również obejmują nauczanie wzbogacone 
o elementy zabawy44. z kolei sformułowanie „edukacja religijna”, użyte w tytule 
pracy, oznacza ogół czynności związanych z inicjacją dziecka w życie wiarą, czyli 
nauczanie, wychowanie, wtajemniczanie chrześcijańskie. realizacja tych zadań do-

43 znaczenie tego terminu zostanie szerzej omówione w rozdziale i, w punkcie 1.2.
44 d. waloszek, pedagogika przedszkolna – kształtowanie dyscypliny, w: Encyklopedia 

pedagogiczna xxi wieku, t. 4, red. t. pilch, warszawa 2005, s. 221-238.
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konuje się przy pomocy różnych form, metod, technik i środków dydaktycznych. 
podczas katechezy w przedszkolu ma miejsce nie tylko przyswajanie określonej 
wiedzy religijnej, czyli zdobywanie przez dziecko intelektualnych podstaw wiary, 
ale również kształtowanie postaw i wprowadzanie do wspólnoty kościoła. zawsze 
jednak punktem wyjścia w edukacji religijnej dziecka w wieku przedszkolnym jest 
doświadczenie, które nabywa ono poprzez kontakt z otoczeniem. wiedza religijna 
na etapie rozwoju dziecka odgrywa drugoplanową rolę. staje się jedynie dopełnie-
niem tych treści, które ono samo odkryje podczas poznawania świata45.

określenie „w wieku przedszkolnym” oznacza, że przedmiotem podjętych 
analiz będzie dziecko w przedziale wiekowym od trzech do siedmiu lat, czyli 
od rozpoczęcia edukacji w przedszkolu do momentu pójścia do szkoły. granice 
chronologiczne rozwoju są płynne. literatura przedmiotu wyznacza ramy cza-
sowe dla wieku przedszkolnego: między trzecim a siódmym rokiem życia dziec-
ka46 lub między czwartym a szóstym rokiem życia dziecka47. uzależnia je od 
cech charakterystycznych wspólnych dla dzieci w tym okresie rozwoju. płynność 
granicy okresów rozwojowych widoczna jest także w dokumentach kateche-
tycznych. Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2001 
roku przyjmuje przedział wiekowy dziecka przedszkolnego między czwartym 
a szóstym rokiem życia48. natomiast Podstawa programowa katechezy Kościoła 
katolickiego w Polsce z 2010 roku określa przedział wiekowy od trzeciego do szó-
stego roku życia49. warunkowane jest to zmianami wprowadzonymi w ogólno-
dostępnej edukacji dziecka. dla potrzeb pracy przyjmuje się przedział wiekowy 
od trzeciego do siódmego roku życia, a więc do momentu pójścia dziecka do 
szkoły. obecnie bowiem edukacja przedszkolna obejmuje dzieci w takim wieku. 
stopniowo jednak granica wiekowa ulegnie zmianie. od roku 2014 obowiązkiem 
szkolnym objęte zostaną dzieci od szóstego roku życia. tym samym obniży się 
górna granica wieku dziecka objętego edukacją przedszkolną.

termin „edukacja religijna dziecka w wieku przedszkolnym” wskazuje na 
przedszkole. należy zaznaczyć, że chociaż realizacja założeń programowych na-
uczania religii odbywa się w przedszkolu to jednak w analizach podjętych w ni-

45 z. marek, m. szczęsny, B. szołdra, t. warchał, Bóg w przedszkolu i szkole…, s. 151-164.
46 m. przetacznikowa, wiek przedszkolny, w: psychologia rozwojowa dzieci i mło-

dzieży, red. m. Żebrowska, warszawa 19799, s. 416.
47 m. kielar-turska, średnie dzieciństwo, w: psychologia rozwoju człowieka. charaktery-

styka okresów życia człowieka, t. 2, red. B. harwas-napierała, j. trempała, warszawa 2009,  
s. 83; s. kulpaczyński, psychologia rozwojowo-wychowawcza nie tylko dla katechetów, lublin 
2009, s. 35.

48 ppkp 2001, s. 13.
49 ppkp 2010, s. 15.
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niejszej dysertacji wielokrotnie zwraca się uwagę na fakt, że miejscem edukacji 
religijnej przedszkolaka powinna być również rodzina oraz parafia. skuteczność 
wychowania religijnego zależy bowiem od podjętej współpracy wszystkich, wy-
mienionych środowisk wychowawczych.

w celu ukazania sposobów skutecznej, dostosowanej do mentalności dzieci  
i zgodnej z nowymi tendencjami w edukacji, katechizacji dziecka przedszkolnego, 
zostaną poddane analizie wybrane koncepcje pedagogiczne, a mianowicie: kon-
cepcja pedagogiczna m. montessori, r. steinera (1861-1925), bł. E. Bojanowskiego  
i koncepcja pedagogiki egzystencjalnej. ukaże się przy tym nowatorskie rozwią-
zania dydaktyczno-wychowawcze stosowane w wyżej wymienionych koncepcjach 
pedagogicznych. krytyczna analiza myśli pedagogicznej m. montessori, r. steinera, 
E. Bojanowskiego i pedagogiki egzystencjalnej pozwoli wybrać te elementy, które 
nie są sprzeczne z Ewangelią i z nauką kościoła. ich zastosowanie w katechezie 
przedszkolnej uczyni ją bardziej skuteczną i atrakcyjną. autorzy wymienionych 
koncepcji pedagogicznych preferują podmiotowe traktowanie wychowanka, który 
odgrywa główną rolę w procesie edukacji. nauczyciel tworzy jedynie odpowiednie 
warunki potrzebne dla rozwoju wychowanka50, kierując się jego możliwościami 
i zainteresowaniami51. wychowanek z kolei uczy się poprzez twórcze działanie52 
i swobodny wybór metod, czasu i treści, budzących jego zainteresowanie53. w ten 
sposób wychowanek opanowuje stopniowo sztukę samodzielnego kierowania pro-
cesem uczenia się i własnego rozwoju oraz przyjmowania odpowiedzialności za 
swoje wybory54.

podmiotowe podejście do wychowanka koresponduje ze wskazaniami za-
wartymi w  dokumentach katechetycznych kościoła katolickiego, a zwłaszcza  
w Ogólnej instrukcji katechetycznej „Directorium catechisticum generale” (z 11 kwie-
tnia 1971 r.)55, w Dyrektorium ogólnym o katechizacji (z 15 sierpnia 1997 r.)56, 
w Dyrektorium katechetycznym Kościoła katolickiego w Polsce (z 20 czerwca 
2001 r.)57, w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce 
(z 20 czerwca 2001 r.)58, w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolic-

50 a. sajdak, Edukacja kreatywna, kraków 2008, s. 197.
51 tamże, s. 251.
52 tamże, s. 122.
53 tamże, s. 105.
54 tamże; m. kwaśniewska, aktualny stan wychowania przedszkolnego w polsce, 

w: j. karbowniczek, m. kwaśniewska, B. surma, podstawy pedagogiki przedszkolnej z meto-
dyką, kraków 2011, s. 98.

55 dcg 772.
56 dok 148.
57 pdk 66.
58 ppkp 2001, s. 13-14.
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kiego w Polsce (z 8 marca 2010 r.)59. w dokumentach tych, zwrócono uwagę na: 
1) aktywny udział dziecka w procesie edukacji60; 2) dostosowanie celów i treści 
nauczania do poziomu rozwoju poznawczego wychowanka61; 3) stosowanie zróż-
nicowanych metod nauczania62; 4) odwoływanie się na katechezie do doświadczeń 
dziecka63. dlatego wyżej wymienione dokumenty kościoła dotyczące katechezy 
staną się podstawowym źródłem pracy przy opracowywaniu wybranego tematu. 
wykorzysta się również inne dokumenty kościoła64, a zwłaszcza Adhortację apo-
stolską „Catechesi tradendae” o katechizacji w naszych czasach (z 16 października 
1979 r.)65 oraz akty prawne – państwowe i kościelne, regulujące kwestie dotyczące 
nauczania religii w przedszkolu66. przeanalizowane zostaną także treści zapisane 
w podstawach programowych katechezy67 i wybrane, wyżej wymienione, programy 
nauczania religii dla dzieci w wieku przedszkolnym o zasięgu ogólnopolskim oraz 
wybrane podręczniki metodyczne do nauczania religii68 i podręczniki dla dzie-
ci69. zatwierdzone zostały przez komisję wychowania katolickiego konferencji 
Episkopatu polski w roku szkolnym 2011/201270. dobór tych materiałów został 
podyktowany przede wszystkim ich ogólnopolskim zasięgiem.

59 ppkp 2010, s. 20.
60 tamże; ppkp 2001, s. 13-14.
61 ct 51; dok 148; pdk 46.
62 dok 148; ct 51; dcg 772.
63 pdk 66; ppkp 2001, s. 14; ppkp 2010, s. 16.
64 zob. np. kdk 16; kl 14; rm 33; dmd; Fc 60; kkk 5; dwch 3.
65 zob. np. ct 5, 19, 21, 30.
66 zob. np. ustawa o stosunku państwa do kościoła katolickiego w rzeczypospolitej polskiej, 

dzurp 1989 nr 29, poz. 154, art. 19; ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, 
dzurp 1991 nr 95, poz. 425; rozporządzenie ministra Edukacji narodowej z dnia 14 kwietnia 
1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszko-
lach i szkołach, dzurzmEn 1992 nr 36, poz. 155; porozumienie między ministrem Edukacji na-
rodowej i konferencją Episkopatu polski w sprawie kwalifikacji nauczycieli religii, dzurzmEn 
2000 nr 4, poz. 20; regulamin zatwierdzania programów nauczania i podręczników w szkolnym 
nauczaniu religii dzieci i młodzieży, uchwalony przez komisję wychowania katolickiego kon-
ferencji Episkopatu polski w dniu 20 września 2001 roku, [online] [dostęp: 22 sierpnia 2009], 
dostępny w internecie <http://www.katecheza.episkopat.pl/bpk/regulamin.htm>, s. 1 z 1.

67 ppkp 2001; ppkp 2010.
68 zob. np. pm0 2002: aVE; pm0 2003: piw; pm0 2003: wam; pm0 2004: kśw; pm0 

2005: Errata; pm0 2005: jEdność; pm0 2006: gaudium; pm0 2008: wds; pm3i4 2005: 
Errata; pm4 2005: jEdność; pm5 2005: jEdność.

69 zob. np. pdz5 2006: Errata; pdz5 2004: wam; pdz4 2008: kśw; pdz4 2004: wam; 
pdz3 2011: wam; pdz0 2010: kśw.

70 komisja wychowania katolickiego konferencji Episkopatu polski, programy i podręcz-
niki do nauczania religii w roku szkolnym 2011/2012, [online] [dostęp 04 października 2011], 
dostępny w internecie: <http://www.katecheta.pl/nr/bank_informacji/programy_i_podrecz-
niki_do6.htmlp>, s. 1 z 11.



wstęp 27

w tym miejscu należy zauważyć, że analizie poddano również literaturę 
przedmiotu z zakresu teologii71 i katechetyki72, pedagogiki przedszkolnej73, psy-
chologii rozwojowej74 i psychologii religii75 oraz publikacje na temat koncepcji 
pedagogicznych m. montessori76, bł. E. Bojanowskiego77, waldorfskiej78 i egzy-
stencjalnej79. pozwoliło to na wydobycie i opisanie treści, które dotyczą eduka-
cji religijnej dziecka w wieku przedszkolnym w kontekście wybranych koncepcji 
pedagogicznych.

71 zob. np. d. Forstner, świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. w. zakrzewska, p. pach-
ciarek, r. turzyński, warszawa 1990, s. 58-59; j. misiurek, historia i teologia polskiej ducho-
wości katolickiej, t. 2, (w. xViii-xix), lublin 1998, s. 218-223; w. przygoda, posługa charyta-
tywna kościoła, w: teologia pastoralna, t. 2, red. r. kamiński, lublin 2002, s. 443-505.

72 zob. np. m. leist, nie ma wiary bez doświadczenia. uwagi o religijnym wychowaniu dziec-
ka, tłum. i. gano, warszawa 1986; s. kulpaczyński, modlitwa w katechezie, w: wokół katechezy 
posoborowej, red. r. chałupniak, j. kochel, j. kostorz, w. syra, opole 2004, s. 285-289; j. kostorz, 
perspektywy katechezy w nowym tysiącleciu chrześcijaństwa, w: wychowanie religijne u progu 
trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, red. r. chałupniak, j. kostorz, opole 2001, s. 209-225.

73 zob. np. d. waloszek, Edukacja przedszkolna, w: Encyklopedia pedagogiczna xxi wie-
ku, t. 1, red. t. pilch, warszawa 2003, s. 952-962; taż, pedagogika przedszkolna. metamorfoza 
statusu i przedmiotu badań, kraków 2006; a. klim-klimaszewska, pedagogika przedszkol-
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podjęty temat i omawiana problematyka zadecydowały o wyborze metody 
stosowanej w opracowaniu problematyki niniejszej pracy. analizie zostanie pod-
dana literatura przedmiotu i pomocnicza. dokonując syntezy zebranego mate-
riału, zwróci się uwagę na najważniejsze problemy. z kolei, porównując różne 
propozycje rozwiązań dydaktyczno-metodycznych w  wybranych koncepcjach 
pedagogicznych dokona się krytycznej oceny tych koncepcji w odniesieniu do 
katechezy przedszkolnej.

praca składa się z pięciu rozdziałów, przy czym pierwszy jest najbardziej ob-
szerny, ponieważ stanowi podstawę dalszych analiz. do treści w nim opisanych 
będą nawiązywały analizy podjęte w kolejnych częściach. dzięki takim odwoła-
niom uniknie się powtórzeń zagadnień, które zostały wypracowane w ramach 
konkretnych koncepcji pedagogicznych, a odnoszą się do wielu, różnych kwestii 
(np. do treści, form, metod, środków dydaktycznych, współpracy ze środowi-
skiem wychowawczym). z uwagi na to, że ukazanie edukacji religijnej dziecka 
w wieku przedszkolnym domaga się powiązania jej z wychowaniem przedszkol-
nym, które rozwijało się także w perspektywie historycznej, dlatego w pierwszym 
rozdziale ukaże się historię wychowania przedszkolnego, uwzględniając zarówno 
poglądy pedagogiczne starożytnych filozofów greckich i rzymskich, jak również 
myślicieli epoki odrodzenia i oświecenia, aż do czasów współczesnych. w zarysie 
przedstawi się rozwój instytucji przedszkolnych – od pierwszych placówek aż 
po obecne formy wychowania przedszkolnego. określi się istotę edukacji przed-
szkolnej oraz wyjaśni podstawowe znaczenie terminu „edukacja przedszkolna” 
ze wskazaniem na jej cele i zadania. na tym tle ukaże się społeczno – kultu-
rowe uwarunkowania edukacji religijnej dziecka w wieku przedszkolnym oraz 
jej organizację w  placówkach przedszkolnych. ponadto wskazane zostaną cele  
i zadania katechezy przedszkolnej. również w rozdziale pierwszym opisze się 
wybrane koncepcje pedagogiczne, które wpisują się w nurt tzw. nowego wycho-
wania takie, jak: koncepcja pedagogiczna m. montessori, pedagogika waldorfska, 
pedagogika bł. E. Bojanowskiego i pedagogika egzystencjalna. ich prezentacja 
posłuży do poszukiwania lepszych i skuteczniejszych rozwiązań organizacyjnych 
oraz metodycznych w katechezie dziecka w wieku przedszkolnym.

na proces edukacji religijnej dziecka mają wpływ jego uwarunkowania rozwo-
jowe, sposób myślenia i działania. wiek przedszkolny jest specyficznym okresem 
w życiu dziecka. wymaga on rzetelnego poznania ze strony katechetów. dlatego 
w rozdziale drugim scharakteryzuje się wielowymiarowy rozwój dziecka w okre-
sie przedszkolnym. ukaże się rozwój fizyczny i motoryczny oraz emocjonalny  
i społeczny, a także moralny i religijny wychowanka. ponadto opisze się specyfi-
kę takich procesów, jak: myślenie, rozumowanie, zapamiętywanie, spostrzeganie, 
komunikowanie i koncentracja uwagi. z tej racji, że zabawa stanowi dla dziec-
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ka w wieku przedszkolnym podstawową formę jego aktywności i zdobywania 
wiedzy o otaczającym świecie, a przez to, staje się wyznacznikiem jego rozwoju 
oraz miejscem zdobywania doświadczeń społecznych i religijnych, w rozdziale 
drugim scharakteryzuje się również zabawę i jej znaczenie w katechezie. również 
twórczość plastyczna i werbalna dziecka należy do podstawowych form jego ak-
tywności. wynika ona z potrzeb psychicznych oraz pozwala wyrażać uczucia  
i przeżycia, także religijne. dlatego w kolejnej części rozdziału drugiego opisze 
się te zagadnienia, ukazując przejawy twórczości dziecka oraz jej znaczenie dla 
rozwoju emocjonalnego, psychicznego i religijnego. w tym kontekście doko-
na się charakterystyki zaburzeń somatycznych, emocjonalnych i wynikających  
z uszkodzenia centralnego układu nerwowego. w edukacji religijnej w przed-
szkolu mogą bowiem uczestniczyć dzieci z takimi zaburzeniami.

dokumenty kościoła katolickiego zobowiązują katechetów do zachowania 
integralności w przekazywaniu treści religijnych. oznacza to, że w toku edukacji 
przedszkolnej treści religijne powinny stanowić pewną fundamentalną całość oraz 
korelować naukę objawioną z doświadczeniem dziecka i jego religijność ze środo-
wiskiem, w którym żyje. stąd w rozdziale trzecim zostanie podjęta tematyka do-
tycząca treści programowych edukacji religijnej dziecka w wieku przedszkolnym.

w rozdziale czwartym opisze się zagadnienia metodyczne, wprost związane  
z katechezą w przedszkolu. odwoływanie się do ogólnej dydaktyki, a także do 
wybranych koncepcji pedagogicznych pozwoli na wybór niektórych metod, 
form i pomocy dydaktycznych oraz na ukazanie ich znaczenia w edukacji religij-
nej dziecka w wieku przedszkolnym. przestawione zostaną najczęściej stosowane 
formy i metody pracy z wychowankiem wraz z wyraźnym ukazaniem potrzeby 
osobistej refleksji katechety w zakresie doboru rozwiązań metodycznych.

analizy zawarte w rozdziale piątym dotyczyć będą roli nauczyciela religii oraz 
jego działalności katechetycznej w przedszkolu. uwzględni się tu zadania katechety 
jako nauczyciela i wychowawcy, które ujawniają się w podejmowanym przez nie-
go dialogu z dziećmi i ich rodzicami oraz z gronem pedagogicznym przedszkola. 
pamiętając o tym, że z posługą katechety wiążą się stawiane mu wymagania, zarów-
no ze strony władz oświatowych, jak i kościelnych, zwróci się uwagę na potrzebę 
ciągłego doskonalenia zawodowego katechety i na pogłębioną formację duchową 
oraz na korelacji wychowania religijnego z wychowaniem przedszkolnym.

w podjętych analizach będzie miało miejsce odwoływanie się do wybra-
nych, szczegółowo opisanych w rozdziale pierwszym, koncepcji pedagogicznych. 
zwróci się uwagę na propozycje dydaktyczno-wychowawcze, które poddane 
krytycznej refleksji mogą być asymilowane na gruncie katechezy przedszkolnej  
i wykorzystywane dla dobra wychowanków oraz bardziej skutecznej edukacji re-
ligijnej.
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Rozdział I

Pedagogiczny kontekst edukacji religijnej  
w placówkach wychowania przedszkolnego

ukazanie edukacji religijnej dziecka przedszkolnego w odniesieniu do wybra-
nych koncepcji pedagogicznych wymaga przedstawienia jej w perspektywie hi-
storycznego rozwoju ogólnej edukacji przedszkolnej oraz powiązania ze współ-
czesną rzeczywistością edukacyjną, realizowaną w instytucjach przedszkolnych. 
stąd pierwszy rozdział będzie próbą przedstawienia zarysu rozwoju wychowa-
nia przedszkolnego. sięgającą do jego początków, ukaże się znaczenie wczesnej 
edukacji w zmieniających się uwarunkowaniach społecznych i kulturowych. 
ponadto podejmie się próbę zaprezentowania wybranych koncepcji pedagogicz-
nych i  ich nowatorskich metod edukacyjnych, które mogą stać się bazą pomy-
słów wykorzystywanych podczas lekcji religii przez kreatywnych katechetów. 
przedstawienie edukacji religijnej dziecka wymaga włączenia jej w całokształt 
wychowania przedszkolnego. dlatego prezentowana będzie jej organizacja  
w miejscu, jakim jest przedszkole. dokona się przy tym odwołania do regula-
cji prawnych wypracowanych między władzą państwową a kościelną w polsce. 
ukazany zostanie także kontekst społeczny i kulturowy towarzyszący edukacji 
religijnej w przedszkolu. ponadto przedstawione będą zadania i cele, jakie eduka-
cja religijna powinna dzisiaj podejmować w warunkach przedszkolnych.

1. Główne założenia edukacji przedszkolnej

wychowaniem małego dziecka, którego celem było przygotowanie do pełnienia 
różnych ról w życiu społecznym, zajmowano się od bardzo dawna. przez wiele stuleci 
poglądy na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym ulegały licznym przeobraże-
niom, aż do powstania pierwszych placówek przedszkolnych, które w sposób usyste-


