Drodzy Katecheci i Rodzice!
W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz wprowadzeniem
przez MEN obowiązku zdalnej pracy z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, przekazuję informacje o dostępnych portalach internetowych zawierających treści
religijne i katechezy. Materiał dostępny jest na stronie WNK – www.wnk.diecezjazg.pl oraz na
Facebook/WNK.
1. Wydawnictwo Katechetyczne - zobacz
2. Katecheza Natana – materiały i pomysły dla uczniów
3. Centrum Edukacji Katechetycznej - zawiera liczne opracowania tematów religijnych, które
można wykorzystać do pracy on-line lub przesłać uczniom do opracowania.
4. E-katecheza.pl – portal proponuje katechetom min. pracę zdalną z uczniem
5. LearningApps.org - strona z różnego rodzaju zadaniami, ćwiczeniami i prezentacjami - kliknij
6. Deogratias et consortes – grupa na Facebooku (trzeba się do niej zalogować, przyjęcia na
bieżąco) wiele udostępnianych, ciekawych pomysłów na lekcje religii
Katecheza z pomysłem – profil na Facebooku
Katecheza bez granic – celem projektu jest odpowiedź na kluczowe pytania związane z wiarą.
Katecheza 2-0 – sporo ciekawych katechetycznych materiałów
iKatecheza – forum wymiany myśli i doświadczeń na temat wykorzystania TIK w edukacji
Wordwall - portal z różnego rodzaju zadaniami ćwiczeniami na lekcje religii i nie tylko - kliknij
Katecheza 2.0 – scenariusze lekcji i spotkania z młodzieżą
Filmoteka promyczka – różne ciekawe filmy o treści religijnej
ks. Łukasz Wieczorek tematyczne lekcje dla uczniów
7. „Bliżej świętego”– to licząca dwadzieścia odcinków seria 10-minutowych filmów produkcji
religia.tv. Składają się na nie pełne ciepła i humoru wspomnienia znajomych, przyjaciół i
współpracowników Karola Wojtyły z czasów krakowskich.
8. Dziennik Dobrych Wiadomości – cykl 12 filmów, które przedstawiają sylwetki różnych ludzi.
Ukazują ich trudy i radości dnia codziennego.
9. Portale o tematyce katechetycznej i religijnej do wykorzystania w pracy zdalnej z dziećmi i
młodzieżą. Można wysłać prezentacje, filmy, skorzystać z materiałów, zadać pytania i zadania:


www.portalkatechetyczny.pl



http://katechezanatana.pl



www.ekatecheza.pl



www.kulkat.pl



www.katechizmy.com.pl



http://katechezawizualna.pl



https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/



https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety



www.katechizmy.pl



www.studniakatechety.blogspot.com



https://lutownica.dominikanie.pl/?category=katecheza&s=

10. Materiały z YouTube:
Dla młodzieży:


3 - minutowy katechizm



Niecodzienny vlog



Kanał W koloratce



Strażnicy Słowa

Dla dzieci:


Katecheza bp. Antoniego Długosza



Filmy na kanale Kubuś i Tereska



Filmy rysunkowe



Mocni w Duchu dzieciom (każdego dnia o godzinie 11:00 nowy odcinek na YouTube)



Bajka na Facebooku Papieskich Dzieł Misyjnych



Gra interaktywna



Droga Krzyżowa



O Wielkim Poście



O spowiedzi



Katecheza



Obrazek interaktywny



Palestyna: miejsca i wydarzenia



Wykaz pojęć związanych z Kościołem



O Golgocie i Grobie Pańskim

Obrazek interaktywny


Puzzle



Uczynki miłosierdzia
Ks. Wojciech Lechów – Dyrektor WNK

