Religia – szkoła ponadpodstawowa

Serwisy katechetyczne
1. Serwis katechetyczny Wydawnictwa WAM w Krakowie.
https://www.katechizmy.pl
2. Serwis katechetyczny Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu - Centrum
Edukacji Katechetycznej. Szczególnie przydatna zakładka „Linki”, gdzie znajduje się baza
wszystkiego – filmików, piosenek, stron, narzędzi i pomocy katechetycznych. Poza tym
możemy tu trafić również na pomoce dydaktyczne dostępne on-line, czyli różnego rodzaju
gry i quizy.
https://katechizmy.com.pl
3. Serwis katechetyczny Wydawnictwa Jedność.
https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety
4. Serwis Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” KULkat.
https://kulkat.pl/
5. Strona internetowa Wydawnictwa Św. Wojciech.
https://www.swietywojciech.pl
6. Portal Wydawnictwa ŚW. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej. Można tu znaleźć
konspekty lekcji, prezentacje, quizy itp. materiały do wykorzystania podczas katechezy. W
zakładce „Ciekawe narzędzia w edukacji”- multimedialne pomoce (np. kody QR, Canva,
Quizziz, padlet i inne).
http://www.ekatecheza.pl
7. Portal katechetyczny – multimedialne pomoce do katechezy. Portal jest "wirtualną
teczką" pomocy katechetycznych, w której umieszczane są multimedia, dopasowane
specjalnie do każdej jednostki lekcyjnej.
https://portalkatechetyczny.pl
8. Konspekty, plansze i prezentacje, a także informacje dotyczące metodyki, dokumentacji
czy awansu katechety.
Katecheza.papierolot.com
Przykładowe scenariusze katechez, plany wynikowe, rozkłady materiału nauczania,
materiały do pobrania - szkoła ponadpodstawowa
http://www.ekatecheza.pl/
https://katechizmy.com.pl/
https://portalkatechetyczny.pl/
https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/
https://www.katechizmy.pl/
https://katechizmy.com.pl/autoinstalator/joomla/materialy-do-pobrania
https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/266/bezplatne-materialy-do-pobrania
https://kulkat.pl/materialy/szkola-srednia/
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety

http://www.ekatecheza.pl/index.php?page=pomoce-lekcyjne
http://scholaris.pl/resources/zasoby/eid/SRE/sid/REL5
http://biblioteka.natan.pl/szkola-ponadgimnazjalna.html
http://syracydes.pl/category/szkola
You Tube – Filmy, nagrania piosenek religijnych, Vlogi
Filmy na You Tube
3MC – Trzyminutowy Katechizm - 01. Kim jest człowiek?
https://www.youtube.com/watch?v=ap4wRNRy-kk&list=PLIcePO_eJb2-DRzJmpYDdvBKcsGutqlq&index=1
3MC – Trzyminutowy Katechizm - 02. Co to jest dusza?
https://www.youtube.com/watch?v=TFGpzSgR8tM&list=PLIcePO_eJb2-DRzJmpYDdvBKcsGutqlq&index=2
3MC – Trzyminutowy Katechizm - 03. Jaka jest różnica między wiarą a wiedzą?
https://www.youtube.com/watch?v=ESlpgfdX4J4&list=PLIcePO_eJb2-DRzJmpYDdvBKcsGutqlq&index=3
3MC – Trzyminutowy Katechizm - 04. Co to znaczy "wierzyć w Boga?"
https://www.youtube.com/watch?v=GCXuaz5vgfg&list=PLIcePO_eJb2-DRzJmpYDdvBKcsGutqlq&index=4
3MC – Trzyminutowy Katechizm - 05. Czy istnieje dowód na istnienie Boga?
https://www.youtube.com/watch?v=LqHV36pME8o&list=PLIcePO_eJb2-DRzJmpYDdvBKcsGutqlq&index=5
3MC – Trzyminutowy Katechizm - 06. Co to są cuda?
https://www.youtube.com/watch?v=giOSUJlluyQ
3MC – Trzyminutowy Katechizm - 42. Co to jest 10 przykazań?
https://www.youtube.com/watch?v=TSuFB9Y3MFE
3MC – Trzyminutowy Katechizm - 50. Co o moralności seksualnej mówi Kościół?
https://www.youtube.com/watch?v=utBr5pQp_AQ
3MC – Trzyminutowy Katechizm - 68. Co to jest modlitwa?
https://www.youtube.com/watch?v=QzsGaET9PB0&list=PLIcePO_eJb2-DRzJmpYDdvBKcsGutqlq&index=69&t=0s
3MC – Trzyminutowy Katechizm - 69. Jaka jest rola ciała w modlitwie?
https://www.youtube.com/watch?v=UjLaPx9cBJc&list=PLIcePO_eJb2-DRzJmpYDdvBKcsGutqlq&index=69
3MC – Trzyminutowy Katechizm - 70. O co modlimy się w modlitwie „Ojcze nasz”?
https://www.youtube.com/watch?v=xQaHZ8gMSLw&list=PLIcePO_eJb2-DRzJmpYDdvBKcsGutqlq&index=70

Pieśni i Piosenki religijne na You Tube
Piosenki Religijne cz. 1 - Najpiękniejsze pieśni religijne polskie - Śpiewnik Religijny
https://www.youtube.com/watch?v=TuE00sgDhEo
Piosenki Religijne cz. 2 - Pieśni religijne młodzieżowe polskie - Śpiewnik Religijny
https://www.youtube.com/watch?v=Yz19J8SVThQ
Tak mnie skrusz, tak mnie złam- pieśń
https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8
Bogaty młodzieniec - pieśń
https://www.youtube.com/watch?v=TsFJ-ToyOQ4&list=PLjCjLRVMI3oSSPzzSXVZEAstBZB--fma&index=3
Jesteś Królem – pieść śpiewana przez zespół Mocni w Duchu
https://www.youtube.com/watch?v=WPCkPFQGlxY&list=PLjCjLRVMI3oSSPzzSXVZEAstBZB--fma&index=5
Antonina Krzysztoń - Pieśni postne (pieśni na wielki post)
https://www.youtube.com/watch?v=hQa42uEwVxc
Najpiękniejsze polskie kolędy - Studio Accantus, kolędy polskie
https://www.youtube.com/watch?v=V4zAQumupTE
TGD i Kuba Badach Mario, czy już wiesz? (Mary Did You Know?)
https://www.youtube.com/watch?v=LFhTMa8dav4&list=PLRr6OPmljBat1hyILK6VC0jWhUa6xKE3&index=1
List od Boga do kobiety- parafraza słów z Biblii ułożoną w formie listu. Twórcą tekstu listów
jest Michał Piekara. Muzyka: "Laserdisc" (Chris Zabriskie)
https://www.youtube.com/watch?v=tUCVn4PswG0
List od Boga do młodych- parafraza słów z Biblii ułożoną w formie listu. Twórcą tekstu
listów jest Michał Piekara. Muzyka: "Laserdisc" (Chris Zabriskie)
https://www.youtube.com/watch?v=j7IRyhnBlxg
List od Boga do mężczyzny- parafraza słów z Pisma Świętego ułożoną w formie listu.
Twórcą tekstu listu jest Michał Piekara. Muzyka: Profondo Blu (Fabrizio Paterlini)
https://www.youtube.com/watch?v=uRvCsfQyHts
Vlog Langusta na palmie ks. Adama Szustaka na Yoy Tube
Jak się modlić, żeby być wysłuchanym?
https://www.youtube.com/watch?v=7cFF11leMoQ
Jaka miłość jest najlepsza?
https://www.youtube.com/watch?v=4debBJwnJRI
Ciekawą i bogatą ofertę pomocy oferuje również p. Katarzyna Pastusiak, doradca
metodyczny ODN w Pile
https://padlet.com/pastusiakk/2npurhldu2n3

Aplikacje
Aplikacja Pismo Święte
https://www.pismo.swiete.pl
Aplikacja Modlitwa w drodze
To codzienne, oparte na Ewangelii, kilkunastominutowe rozważania modlitewne, w formie
dźwiękowej i tekstowej.
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.foxcode.mdw&hl=pl
Aplikacja Katechizm kościoła katolickiego
Aplikacja daje możliwość dogłębnego zapoznania się z treścią Katechizmu Kościoła
Katolickiego. Dostępne jest wyszukiwanie wg hasła tematycznego (lista haseł jest tożsama
z indeksem tematycznym wydania książkowego). Można (offline) przeglądać katechizm
wg numerów, działów (struktury), zakładek oraz szukać dowolnego słowa w jego treści.
https://www.liturgia.pl/Katechizm-Kosciola-Katolickiego-aplikacja-na-Androida
Aplikacja Laudate
Aplikacja zawiera podręczny zestaw modlitw, czytań oraz wiadomości związanych z
Kościołem katolickim. Można znaleźć w niej codzienne medytacje, stacje Drogi Krzyżowej
oraz przejrzystą infografikę pomagającą w odmawianiu różańca. Dostępnych jest kilka
wersji językowych.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aycka.apps.MassReadings&hl=pl
Aplikacja Brewiarz
Modlitwa codzienna Ludu Bożego po polsku w Twoim telefonie. Wierni, którzy celebrują
liturgię Godzin, jednoczą się z Chrystusem, naszym Najwyższym Kapłanem, przez
modlitwę psalmów, rozważanie słowa Bożego, pieśni i uwielbienia, by włączyć się do Jego
nieustannej i powszechnej modlitwy, która oddaje chwałę Ojcu i wyprasza dar Ducha
Świętego dla całego świata.
https://play.google.com/store/apps/details?id=osoftware.liturgiahorarumdroid&hl=pl
Aplikacja Rachunek sumienia
Aplikacja wspierająca wiernych w przygotowaniu się do Sakramentu pokuty, zawiera
rachunek sumienia dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Zawiera również opis obrzędu
spowiedzi oraz modlitwy jej towarzyszące.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lasoft.Rachunek_Sumienia&hl=pl
Vatican News
Aplikacja, które pozwala śledzić wszystko to, co dzieje się aktualnie w Watykanie.
Aktualności, wiadomości, słowa Papieża, wideo, zdjęcia, nagrania audio.
https://play.google.com/store/apps/details?id=va.news.thepopeapp&hl=pl

Blogi
Blog fajna lekcja.pl
http://fajnalekcja.pl/category/lekcjareligii

http://fajnalekcja.pl/filmy-na-lekcje-religii
Blog Natana
Jest to blog prowadzony przez różnych katechetów. Znaleźć tu można pomysły nie tylko
na lekcje, ale też do wykorzystania w przestrzeni szkolnej czy podczas awansu
zawodowego.
http://katechezanatana.pl/kategorie/blog

Studniakatechety.blogspot.com
Autorem tego bloga jest nowoczesny katecheta – Tomasz Poćwiardowski, który uczy w
szkole średniej. Inspiruje do tworzenia niebanalnych lekcji z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii.
http://studniakatechety.blogspot.com
Katechezawizualna.pl
Autorka bloga przybliża nam jak uczyć poprzez obraz. Na stronie możemy znaleźć
mnóstwo rysunków, często w gotowym już do druku formacie. Poza tym zachęca, by
samemu chwycić za pisak, zacząć rysować i uczyć też tego naszych podopiecznych. Na
pierwszy rzut oka może się wydawać, że to blog skierowany do nauczycieli uczących
młodsze klasy, ale nic bardziej mylnego, bo niektóre polecenia zawarte w rysunkach
mogłyby sprawić trudność niejednemu licealiście (np. plansza „Posługi w Kościele” lub
„Mój Kościół”).
http://katechezawizualna.pl
Alanapustyni.blogspot.com
Nie jest to typowy blog z materiałami na katechezę, ale jest za to prowadzony przez
doświadczoną katechetkę. Autorka wypowiada się ona na różne tematy związane z wiarą,
daje wskazówki na ten temat. Każdy jej post jest wzbogacony o różne infografiki, zdjęcia,
memy i filmiki. Myślę, że one mogą stanowić inspirację na katechezę prowadzoną w
szkole.
http://alanapustyni.blogspot.com
Antoni – pliki do pobrania – kluczowe pojęcia: sakramenty, święci, patroni, modlitwy,
nabożeństwa
http://www.antoni.agmk.net/index.php?go=clik-wgkategorii&fbclid=IwAR2cYwzPvFQrOhJSVu9GHiyHfI30TR7KtPFib1xOuNKaUMiCzWgCH
_Deesg
Chrzest święty – światło wiary – scenariusz lekcji religii dla uczniów szkoły
ponadpodstawowej autorstwa Elżbiety Koronowskiej ODN Poznań – kluczowe pojęcia:
sakrament Chrztu Świętego, symbol światła, akt wiary
https://odnpoznan.pl/pliki/mat/scenariusze/religia_3_SPP.pdf
Katecheza 2.0 – portal wspierający nauczanie katechezy w szkole – kluczowe pojęcia:
Słowo Boże, przypowieść o Synu Marnotrawnym
http://www.katechezadwazero.pl/lekcje/
Katecheza online: Uczniowie Pana cz. I [szkoła średnia] Diecezja Sandomierska ks.
Jarosław Raczak – kluczowe pojęcia: powołanie, miłość
https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-uczniowie-pana-cz-i-szkola-srednia/

Katecheza online: Uczniowie Pana cz. II [szkoła średnia] Diecezja Sandomierska ks.
Jarosław Raczak – kluczowe pojęcia: powołanie, miłość, niebo, grzech
https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-uczniowie-pana-cz-ii-szkola-srednia/
LearningApps – tworzenie interaktywnych pomocy, możliwość wykorzystania gotowych
pomysłów – kluczowe pojęcia: sakramenty, święci, modlitwy, liturgia
https://learningapps.org/index.php?page=5&s=&category=87&stufeStart=2&stufeEnd=4
Lutownica – strona Ojca Marka Kosacza OP. zawierająca m. in. scenariusze zajęć dla
młodzieży, metody dla katechetów, pomysły na dyskusje – kluczowe pojęcia: wiara,
miłość, cierpienie, chrześcijaństwo, dobro, zło, ewangelia, modlitwa
https://lutownica.dominikanie.pl/

