
Religia – szkoła podstawowa 

Portale zawierające materiały katechetyczne 

http://www.ekatecheza.pl 

https://katechizmy.com.pl 

https://kulkat.pl 

https://portalkatechetyczny.pl 

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

https://www.katechizmy.pl 

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

Przepraszamy Jezusa za złe postępowanie - scenariusz lekcji dla klasy 1 – kluczowe 

pojęcia: syn marnotrawny, złe postępowanie, przepraszam, wybaczam 

https://view.genial.ly/5e70a24b4b44a00fb79f5b3b/interactive-image-przepraszamy-

jezusa-za-zle-postepowanie-kl1 

Droga Krzyżowa - scenariusz lekcji dla klasa 1 – kluczowe pojęcia: droga krzyżowa 

https://view.genial.ly/5e75f44b0fcfb90d9f8bf8fc/interactive-image-interactive-

image?fbclid=IwAR2ixMl3kJpFONfj5Z3ydtpf3DSdIgqHdcAVEYwBX9GvTim-

6b1CrA_kex8 

Droga Krzyżowa - film dla uczniów klasa 1 – kluczowe pojęcia: droga krzyżowa - film 

Xhttps://www.youtube.com/watch?v=48De2Uov674&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1

H_g8R2YyN3kWj7GYo0sazo0eRjbBR1u4q3i1BV5aEwxlwZYL5aOhSKjU     dla 

Maluchów 

Zło grzechu – scenariusz lekcji dla klasy 2 – kluczowe pojęcia: zło, grzech, grzech 

śmiertelny, grzech powszedni, syn marnotrawny 

https://view.genial.ly/5e709a2d27aede0fbe814f85/interactive-image-35-zlo-grzechu-

kl2-sw-

wojciech?fbclid=IwAR3dsVZi1Lshz2upIRk8ajX3zHFNDv58PWzz6FLoubwvDR3cSuF

enXT_7Bo 

Sakrament chrztu św. – scenariusz lekcji dla klasy 1 – kluczowe pojęcia: sakrament, 

chrzest święty 

https://view.genial.ly/5e747e3ad77ff61690744b34/interactive-image-chrzestswiety 

Wielki Tydzień – scenariusz lekcji dla klas 2-3 – kluczowe pojęcia: wielki tydzień, 

wielki czwartek, wielki piątek, wielka sobota 

https://view.genial.ly/5e70e67d48062a0f9bab910f/interactive-image-wielki-

tydzien?fbclid=IwAR0lvmyR2-

0CDyb42nWeyq8R7axdzWFX7PktPajQ8ocz0iZqGbtXfOWKnss 
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Bajka dla dzieci - Historia Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym dla klas 1-3 – kluczowe 

pojęcia: film religijny, Jezus w ogrodzie Oliwnym 

https://www.youtube.com/watch?v=rioiX0U5cHg&fbclid=IwAR283vSEMwoZ_qoBZ0

WmJwdAP6TCMP9P8btZ5XooMT-GRdWVu9yjWsqYcVw 

Droga Krzyżowa scenariusz lekcji dla klas 1-3 – kluczowe pojęcia: droga krzyżowa 

https://view.genial.ly/5e70c17ae574870f4845e7f7/interactive-image-droga-

krzyzowa?fbclid=IwAR00dE4K-

6kTEfVG0ieC7iispzodnRBGt546jqIEMgaXulQEmosoesSKKqE 

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym – scenariusz lekcji dla klas 1-3 – 

kluczowe pojęcia: modlitwa, ogród Oliwny 

https://view.genial.ly/5e772ab38a1d0d0d9870cdc9/interactive-image-modlitwa-w-

ogrodzie-oliwnym 

Droga Krzyżowa – scenariusz lekcji dla klas1-3 – kluczowe pojęcia: droga krzyżowa 

https://view.genial.ly/5e723b4f356b231c75c2f84f/interactive-image-droga-krzyzowa-

pana-jezusa 

Ostatnia Wieczerza – scenariusz lekcji dla klas 1-3 – kluczowe pojęcia: ostatnia 

wieczerza, wielki czwartek 

https://view.genial.ly/5e76013b0a79de0e0673ab52/interactive-image-interactive-

image?fbclid=IwAR0hdXZvKO_Q5WiEiUphgze5WtD0HqWmhhGUnGdFePtTmV-

tdgn2Rwee7ZA 

Propozycje krótkich filmów dla klas 1-3 – kluczowe pojęcia: filmy religijne 

https://dominikanie.pl/video/pandziochy/ 

Biblijne firmy rysunkowe dla klas 1-3 – kluczowe pojęcia: rysunkowe filmy religijne 

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

Krótkie filmy religijne dla klas 1-3 – kluczowe pojęcia: filmy religijne 

https://www.youtube.com/channel/UCYnCeGhY0fi-_kFPrgkKqxw 

Historia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej – scenariusz lekcji dla klas1-3 – 

kluczowe pojęcia: obraz Matki Boskiej Częstochowskiej 

https://view.genial.ly/5e7275651a34ca24fc635928/interactive-image-interactive-

image?fbclid=IwAR16GYy3QmllmEZKPM_7brRpxweypdyhoOxcIuJVfuaVkEF2k_un

RFT9PsA 

"Bóg przebacza człowiekowi" (Przypowieść o Miłosiernym Ojcu) – scenariusz lekcji 

dla kl. 3 – kluczowe pojęcia: przebaczenie, przypowieść o Miłosiernym Ojcu 

https://view.genial.ly/5e6fd17ee6130a0fcf9e37a8/interactive-image-bog-przebacza-

czlowiekowi-przypowiesc-o-milosiernym-ojcu-kl-3 

Modlitwa - ruletka, scenariusz lekcji dla kl. 3 – kluczowe pojęcia: modlitwa 
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https://wordwall.net/pl/resource/919342/modlitwa 

Wirtualne przygotowanie do I Komunii Świętej – scenariusz lekcji dla klasy 3 – 

kluczowe pojęcia: I komunia święta - przygotowanie 

https://sites.google.com/view/ekomunia/ 

Warunki dobrej spowiedzi – scenariusz lekcji dla klasy 3 – kluczowe pojęcia: pięć 

warunków dobrej spowiedzi, spowiedź- przygotowanie 

https://view.genial.ly/5e6e540745bfe40fc0002ddd/interactive-image-3-klasa-

religia?fbclid=IwAR2wvlHwCmi2gn9eVxaRfZdCS5M0z_U_9VhKyCPTbs8hvqa5MWZ

Eb7y5XEo 

Warunki dobrej spowiedzi - gra dla klasy 3 – kluczowe pojęcia: pięć warunków dobrej 

spowiedzi - gra 

https://view.genial.ly/5e7480aeef7157078dc7f29e/game-gra-warunki-

spowiedzi?fbclid=IwAR0J4tnnP6-ev-qCEkcWcp1ThxkNf8rFXCc-

6qmc35eXVlBOnFTQLcFW1j4 

Materiały na katechezę on-line – scenariusze lekcji dla klasy 1-4 – kluczowe pojęcia: 

scenariuszelekcji religii w klasach 1-4 

https://padlet.com/kowalczykmarita/9khj6rct70ti?fbclid=IwAR2ggyCf7DnTNeqUWa02

9jUNPyPotjCDTWBUK4GGrY9fkNHAVpYEoEvCBms  

Scenariusze lekcji dla dzieci od zerówki do klasy 5 Mocni w Duchu – kluczowe 

pojęcia: scenariusze lekcji religii 

https://youtu.be/CkeP3Npgspc 

Materiały na katechezę on-line – scenariusze lekcji dla klasy 1-8 – kluczowe pojęcia: 

scenariusze lekcji religii dla klas 1-8 

https://padlet.com/agatasp38/Bookmarks?fbclid=IwAR1EPTP7MhfZdcaNNCklbC04n

KgeGyoHQ9O6rrwyN1VxcEjtL3GHFv23Qso 

Propozycje filmów dla klas 7-8 – kluczowe pojęcia: film religijny 

https://dominikanie.pl/video/biblia/ 

Kl. I 
I Ty możesz być szczęśliwym, jeżeli tylko chcesz – scenariusz katechezy dla uczniów 
klasy 1 szkoły podstawowej -  kluczowe pojęcia: szczęście, zabawa, praca, modlitwa 
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony 

kl. I-III 
7 sakramentów świętych -  scenariusz lekcji dla klas 1-3 – kluczowe pojęcia: Chrzest, 
Bierzmowanie, Eucharystia, Pokuta, Namaszczenie chorych, Kapłaństwo, 
Małżeństwo 
https://learningapps.org/8726530 /scenariusz lekcji dla klas 1-3 / 

https://wordwall.net/pl/resource/919342/modlitwa
https://sites.google.com/view/ekomunia/
https://view.genial.ly/5e6e540745bfe40fc0002ddd/interactive-image-3-klasa-religia?fbclid=IwAR2wvlHwCmi2gn9eVxaRfZdCS5M0z_U_9VhKyCPTbs8hvqa5MWZEb7y5XEo
https://view.genial.ly/5e6e540745bfe40fc0002ddd/interactive-image-3-klasa-religia?fbclid=IwAR2wvlHwCmi2gn9eVxaRfZdCS5M0z_U_9VhKyCPTbs8hvqa5MWZEb7y5XEo
https://view.genial.ly/5e6e540745bfe40fc0002ddd/interactive-image-3-klasa-religia?fbclid=IwAR2wvlHwCmi2gn9eVxaRfZdCS5M0z_U_9VhKyCPTbs8hvqa5MWZEb7y5XEo
https://view.genial.ly/5e7480aeef7157078dc7f29e/game-gra-warunki-spowiedzi?fbclid=IwAR0J4tnnP6-ev-qCEkcWcp1ThxkNf8rFXCc-6qmc35eXVlBOnFTQLcFW1j4
https://view.genial.ly/5e7480aeef7157078dc7f29e/game-gra-warunki-spowiedzi?fbclid=IwAR0J4tnnP6-ev-qCEkcWcp1ThxkNf8rFXCc-6qmc35eXVlBOnFTQLcFW1j4
https://view.genial.ly/5e7480aeef7157078dc7f29e/game-gra-warunki-spowiedzi?fbclid=IwAR0J4tnnP6-ev-qCEkcWcp1ThxkNf8rFXCc-6qmc35eXVlBOnFTQLcFW1j4
https://padlet.com/kowalczykmarita/9khj6rct70ti?fbclid=IwAR2ggyCf7DnTNeqUWa029jUNPyPotjCDTWBUK4GGrY9fkNHAVpYEoEvCBms
https://padlet.com/kowalczykmarita/9khj6rct70ti?fbclid=IwAR2ggyCf7DnTNeqUWa029jUNPyPotjCDTWBUK4GGrY9fkNHAVpYEoEvCBms
https://youtu.be/CkeP3Npgspc
https://padlet.com/agatasp38/Bookmarks?fbclid=IwAR1EPTP7MhfZdcaNNCklbC04nKgeGyoHQ9O6rrwyN1VxcEjtL3GHFv23Qso
https://padlet.com/agatasp38/Bookmarks?fbclid=IwAR1EPTP7MhfZdcaNNCklbC04nKgeGyoHQ9O6rrwyN1VxcEjtL3GHFv23Qso
https://dominikanie.pl/video/biblia/
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony
https://learningapps.org/8726530


Boże Narodzenie ukazane za pomocą bajki „Cicha noc” -  scenariusz lekcji dla klas 
1-3 – kluczowe pojęcia: Boże Narodzenie, historia narodzin Jezusa, Gwiazda 
Betlejemska, Betlejem, król Herod, ucieczka do Egiptu 
https://learningapps.org/8876656 /scenariusze-lekcji-religii-dla-klas-1-3/  

Kl. IV 
Pan Jezus powołuje uczniów i wybiera dwunastu apostołów – scenariusz lekcji religii 
dla uczniów klasy 4/ - kluczowe pojęcia: Apostoł, uczeń, nauczyciel 
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=etyka&
methid=2144138275&page=article&article_id=320618 

kl. IV-VIII 
Wielki Czwartek - scenariusz lekcji dla klas 4-8 – kluczowe pojęcia: Eucharystia, 
Ostatnia Wieczerza, wzór miłości, sakrament kapłaństwa 
https://learningapps.org/10154865 / scenariusz lekcji dla klas 4-8/ 

Wydarzenia z życia Jezusa - scenariusz lekcji dla klas 4-8/ - kluczowe pojęcia:  
ofiarowanie w świątyni, głoszenie Dobrej Nowiny, chrzest Jezusa, śmierć Jezusa, 
przemienienie na Górze Tabor, narodziny w Betlejem, życie ukryte w Nazarecie, 
Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie 
https://learningapps.org/7874714 / scenariusz lekcji dla klas 4-8/ 

Św, Paweł - scenariusz lekcji dla klas 4-8/ - kluczowe pojęcia: św. Paweł, słowa 
Jezusa, osoby towarzyszące św. Pawłowi 
https://learningapps.org/1512100 /scenariusz lekcji dla klas 4-8/ 

Uczynki miłosierdzia - scenariusz lekcji dla klas 4-8/ - kluczowe pojęcia: uczynki 
miłosierdzia względem ciała, uczynki miłosierdzia względem duszy 
https://learningapps.org/1734267 /scenariusz lekcji dla klas 4-8/ 

Części stałe Mszy Świętej (obrzędy wstępne i liturgia słowa) -  scenariusz lekcji dla 
klas 4-8 – kluczowe pojęcia: Credo, Chwała na wysokości Bogu, Spowiedź 
powszechna, https://learningapps.org/9600332 / scenariusz lekcji dla klas 4-8/ 

Dary Ducha Świętego - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: Dary Ducha 
świętego 
https://learningapps.org/9569523 /scenariusz lekcji dla klas 4-8/ 

Jan Paweł II -  scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: życiorys Karola 
Wojtyły 
https://learningapps.org/3589289 /scenariusz lekcji dla klas 4-8/ 

Czy znasz Ewangelię według św. Marka? (2/3) - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - 
kluczowe pojęcia: Ewangelia wg św. Marka 
https://learningapps.org/2866082 /scenariusz lekcji dla klas 4-8/ 

14 przystanków smutnych przy jednym wesołym. Droga krzyżowa Pana Jezusa - 
scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: stacje drogi 
krzyżowejhttps://learningapps.org/9331551 /scenariusz lekcji dla klas 4-8/ 
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Sakramenty święte -  scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia- kluczowe 
pojęcia: sakramenty święte 
https://learningapps.org/6303683 /scenariusz lekcji dla klas 4-8/ 

Środa Popielcowa i Wielki Post - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: 
Środa popielcowa, Jezus na pustyni 
https://learningapps.org/9613141 /scenariusz lekcji dla klas 4-8/ 

Triduum paschalne - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: Wielki 
Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota 
https://learningapps.org/1457211 /scenariusz lekcji dla klas 4-8/ 

Miłosierny Ojciec - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: ojciec miłosierny, 
syn marnotrawny 
https://learningapps.org/4823800 / scenariusz lekcji dla klas 4-8/  

Wydarzenia z życia Jezusa od narodzin - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe 
pojęcia: Ofiarowanie w świątyni, Chrzest w Jordanie, Narodziny w Betlejem, Śmierć 
Jezusa, Ukryte życie w Nazarecie, Głoszenie Dobrej Nowiny i uzdrawianie, 
Przemienienie na Gorze Tabor, Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie 
https://learningapps.org/7874714 / scenariusz lekcji dla klas 4-8/ 

Postacie Starego Testamentu - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: 
Patriarchowie  
https://learningapps.org/1427527 / scenariusz lekcji dla klas 4-8/ 

Kl. V-VI 
Poznajemy ewangelię i żyjemy nią – cykl katechez autorskich dla klas 5-6/ – 
kluczowe pojęcia: Ewangelia, Pismo Święte, Jezus 
https://www.profesor.pl/publikacja,18559 ,Konspekty,To-jest-dobra-nowina-cykl-
katechez-o-Ewangelii 

KL. VII 
Jezus postacią historyczną: konspekt i materiały pomocnicze dla klasy 7/ - kluczowe 
pojęcia: rachuba czasu w różnych religiach, Jezus, źródła historyczne 
https://www.profesor.pl/publikacja,28099 ,Konspekty,Konspekt-i-materialy-
pomocnicze-Jezus-Chrystus-postacia-historyczna  

KL. VII-VIII 
Jak owocnie przeżyć Wielki Post? - konspekt katechezy dla klas 7-8/ – kluczowe 
pojęcia: Wielki Post, nawrócenie, pokuta, kształtowanie silnej woli 
https://www.profesor.pl/publikacja,17254 / Scenariusze,Jak-owocnie-przezyc-Wielki-
Post-konspekt-katechezy 
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