
 

Religia 

Netografia materiałów metodycznych  

oraz pomocy dydaktycznych dla nauczycieli religii  
 
Blogi oraz portale internetowe dla katechetów: 

 

1. Blog Natana - jest to blog prowadzony przez różnych katechetów, gdzie znaleźć 

można pomysły do wykorzystania na lekcjach religii [online]. [dostęp 21.04.2020]. 

Dostępny w Internecie: http://katechezanatana.pl/kategorie/blog/ 

 

2. Blog Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej „Gaudinum” - na blogu publikowane są 

ciekawe artykuły, które mogą zainspirować i jednocześnie zastanowić nie tylko 

katechetów [online]. [dostęp 21.04.2020]. Dostępny w Internecie: 

https://wydawnictwo.gaudium.pl/blog/ 

 

3. Centrum Edukacji Katechetycznej - to strona prowadzona przez Wydawnictwo 

diecezjalne z Sandomierza, zawierająca liczne opracowania tematów religijnych, które 

można wykorzystać do pracy on-line lub przesłać uczniom do opracowania [online]. 

[dostęp 23.04.2020]. Dostępny w Internecie: https://www.katechizmy.com.pl/ 

 

4. E-katecheza - jest to portal Wydawnictwa Św. Stanisława BM Archidiecezji 

Krakowskiej skierowany do katechetów. Można tu znaleźć konspekty lekcji, 

prezentacje, quizy, narzędzia multimedialne itp. materiały do wykorzystania podczas 

katechezy [online]. [dostęp 21.04.2020]. Dostępny w Internecie: 

http://www.ekatecheza.pl/ 

 

5. Fajna lekcja - to blog prowadzony przez nauczycielkę religii, współautorkę 

podręczników, a skierowany do tych nauczycieli religii, którzy chcą stosować w swojej 

pracy multimedia, ciekawe formy i metody pracy z uczniem  [online]. [dostęp 

23.04.2020]. Dostępny w Internecie: http://fajnalekcja.pl/category/lekcjareligii/ 

6. Katechein - to strona prowadzona przez katechetów z Dębna, gdzie znaleźć można  

konspekty, plansze i prezentacje, a także informacje dotyczące metodyki, 

dokumentacji czy awansu katechety [online]. [dostęp 21.04.2020]. Dostępny  

w Internecie: www.katecheza.papierolot.com/ 
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7. Lutownica - autorem strony jest Ojciec Marek Kosacz, który zamieszcza konspekty 

katechez, scenariusze zajęć dla młodzieży, studentów, dorosłych, metody dla 

katechetów i prowadzących różne spotkania [online]. [dostęp 22.04.2020]. Dostępny 

w Internecie: https://lutownica.dominikanie.pl/ 

 

8. Maluch na religii - autorka bloga, Ania, pracuje głównie z najmłodszymi dziećmi, a na 

stronie zamieszcza propozycje zabaw oraz wskazówki metodyczne, które wykorzystuje 

na co dzień w swojej pracy [online]. [dostęp 21.04.2020]. Dostępny w Internecie: 

http://maluchynareligii.blogspot.com/ 

 

9. Studia katechety - autorem tego bloga jest nowoczesny katecheta – Tomasz 

Poćwiardowski, który dzieli się z innymi swoimi materiałami, świetnymi pomysłami,  

a także prowadzi szkolenia m.in. „Nowe technologie w pracy katechety” [online]. 

[dostęp 21.04.2020]. Dostępny w Internecie: http://studniakatechety.blogspot.com/ 

 

10. Światło Pana – to strona katolicka, na której każdy nauczyciel religii znajdzie 

rekolekcje video, pliki audio, filmy, modlitwy, artykuły [online]. [dostęp 21.04.2020]. 

Dostępny w Internecie:   http://swiatlopana.com/ 

 

Pomoce dydaktyczne: 

 

11. Baza darmowych pomocy dydaktycznych dostępne on-line : quizy, testy, krzyżówki, 

wykreślanki, obrazy, mapy, prezentacje [online]. [dostęp 23.04.2020]. Dostępny w 

Internecie: https://www.katechizmy.com.pl/materialy-dydaktyczne/17-pomoce/138-

baza-darmowych-pomocy-dydaktycznych-do-tablic-interaktywnych-przypisanych-do-

jednostek-lekcyjnych-wedlug-podrecznikow-2 

 

12. Gry i quizy religijne [online]. [dostęp 21.04.2020]. Dostępny w Internecie: 

https://learningapps.org/index.php?category=87&s 

 

13. Interaktywne materiały dydaktyczne : quizy, gry, zagadki, krzyżówki, zadania z lukami 

[online]. [dostęp 22.04.2020]. Dostępny w Internecie: https://wordwall.net/pl-

pl/community/religia 

 

14. Materiały pomocnicze do zdalnej nauki religii : przedszkole, szkoła podstawowa, 

liceum i technikum : [podręczniki Wydawnictwa Jedność]  [online]. [dostęp 

21.04.2020]. Dostępny w Internecie: 

https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/zdalne-lekcje-religii? 

 

15. Multimedialne materiały i pomoce do katechezy : lekcje on-line, filmy, gry [online]. 

[dostęp 21.04.2020]. Dostępny w Internecie: 

http://katechezanatana.pl/kategorie/multimedialna-katecheza/ 
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16. Multimedialne pomoce do katechezy : przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła 

średnia : [dostępne po zalogowaniu] [online]. [dostęp 21.04.2020]. Dostępny  

w Internecie: https://portalkatechetyczny.pl/ 

 

17. Podręczniki metodyczne do nauki religii on-line pod tytułem „Z Bogiem na ludzkich 

drogach” : przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia [online]. [dostęp 

23.04.2020]. Dostępny w Internecie: https://kulkat.pl/ 

 

18. Materiały pomocnicze do zdalnej nauki religii : przedszkole, szkoła podstawowa, 

liceum i technikum [online]. [dostęp 21.04.2020]. Dostępny w Internecie: 

https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/zdalne-lekcje-religii? 

 

19. Puzzle interaktywne - religia [online]. [dostęp 21.04.2020]. Dostępny w Internecie: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=search&q=religia 

 

20. Scenariusze katechez: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa 

[online]. [dostęp 21.04.2020]. Dostępny w Internecie: https://www.katechizmy.pl/t-

14.propozycje-lekcji.html 

 

21. Scenariusze lekcji religii dla szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej [online]. 

[dostęp 22.04.2020]. Dostępny w Internecie: https://profesor.pl/Katalog-

Publikacji,2,dla-nauczyciela,30,Religia,29,Scenariusze 

 

22. Scenariusze lekcji religii i etyki w szkole podstawowej i szkole średniej [online]. 

[dostęp 21.04.2020]. Dostępny w Internecie: https://www.edukacja.edux.pl/religia-

etyka.php 

 

23. Scenariusze lekcji religii oraz przedstawień o tematyce religijnej : szkoła podstawowa  

i szkoła ponadpodstawowa : [dostępne po zalogowaniu] [online]. [dostęp 23.04.2020]. 

Dostępny w Internecie: http://www.biblioteka.natan.pl/scenariusz-e-lekcji.html 

 

24. Zagadki wierszowane dla dzieci – religia [online]. [dostęp 21.04.2020]. Dostępny  

w Internecie: https://usmiechnij.blogspot.com/2019/04/zagadki-wierszowane-dla-

dzieci-religia.html 

 

25. Zdalne lekcje religii : multimedialne pomoce do lekcji religii [online].  

[dostęp 21.04.2020]. Dostępny w Internecie: 

https://padlet.com/warsztatkatechety/6fg88quwzep0 
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Materiały w wyborze dostępne na YouTube: 

 

Dla młodzieży: 

 

26. 3 minutowy katechizm : to krótki materiał, prezentowany w odcinkach, który ma na 

celu wyjaśnienie wiary katolickiej, w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego oraz 

nauczanie wybitnych teologów - jego treści prezentowane są w sposób prosty  

i zwięzły, aby dzięki temu mógł trafić do jak najszerszego grona odbiorców : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIcePO_eJb2-DRzJ-

mpYDdvBKcsGutqlq&fbclid=IwAR0E4OwpPvu1F5UGSwvLHZl-

2_Cws6A3THMjofd1ngsFmKhFWoPBGotK5kM 

 

27. Niecodzienny Vlog - to videoblog prowadzony przez jednego z najbardziej znanych  

i cenionych polskich rekolekcjonistów – o. Adama Szustaka OP. Dominikanin porusza 

najróżniejsze tematy dotyczące miłości, przyjaźni i relacji z Bogiem : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVdrvbY9AVQrsM5sp7SwcBWdvBBLFLl16&f

bclid=IwAR2LQhF3yinlXEulOGjMnQ-bbUfvBU6ubOGspsGjAp0jUV81K_7BD0QMs4I 

 

28. W koloratce – to videoblog księdza Grzegorza z Lublina, który mówi o tym, co go 

porusza we współczesnych filmach, szuka prawdy, dobra i piękna : 

https://www.youtube.com/channel/UCFM8uu78FeIBksD2QLq44Qw 

 

Dla dzieci: 

 

29. Filmy rysunkowe o tematyce religijnej dla dzieci :  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL795118CC98B363ED 

 

30. „Mocni w Duchu” - TV Live dla dzieci – to program religijny dla dzieci w wieku 6-11 

lat, emitowany codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 12.30, 

zawierający treści biblijne i ewangelizacyjne, przekazywane za pomocą metod 

aktywizujących oraz interakcyjnych, np. śpiewy, nauka kroków do piosenek, 

rysowanie, itp. :https://www.youtube.com/watch?v=CkeP3Npgspc&feature=youtu.be 

 

                               23.04.2020 r. 

 

Opracowanie:  

Katarzyna Romanowska 

Biblioteka Pedagogiczna  

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 
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