Internet w katechezie dzieci
Wśród katolickich serwisów i portali internetowych dla dzieci do najciekawszych i
najpopularniejszych można zaliczyć dwa ściśle przeznaczone dla dzieci. Są to
www.urwisy.pl i www.pasterz.pl. Są też inne portale zawierające podstrony dla
dzieci:

http://www.dzieci.katolicki.net/,

czy

też

http://www.katecheza.info/,

http://adonai.pl
Portal Urwisy.pl jest prowadzony przez redakcję czasopisma Mały Przewodnik
Katolicki. Na stronie tej znajdują się nowe i archiwalne numery (od 2005 roku)
Małego Przewodnika Katolickiego. Każdy z tych numerów posiada działy, które mają
także swój odnośnik na stronie. Do głównych z nich należą:
 Owieczka Magda, prezentowane są tutaj listy i wypowiedzi do dzieci. Jednak
na ten moment dział ten jest pusty.
 Doktorek Teodorek - w tym dziale dzieci mogą poznać ciekawostki dotyczące
ich rozwoju biologicznego
 Pucowalnia serc – maluchy mogą zapoznać się z Ewangelią na bieżące
niedziele miesiąca.
 Lamelia – czyli różne opowiadania
 Kącik Nor-ków –na odsiecz rodzicom, znajdują się tu artykuły wspierające
działania rodzicielskie w domu
 Flażolety – jest to poddział portalu, który nie ma odnośnika w czasopiśmie,
gdyż zawiera ścieżki dźwiękowe oraz nuty pieśni podzielonych na różne okresy
roku liturgicznego i części stałe Mszy świętej.
Strona ta posiada także wiele gier planszowych, które z pewnością będą
atrakcyjne dla małych dzieci.

Grafika portalu jest bardzo atrakcyjna zawiera przejrzysty i kolorowy wystrój,
co z pewnością czyni ją pociągającym dla najmłodszych. „Małe dziecko uważnie
obserwuje swoje otoczenie. Każdy przedmiot podlega jego uwadze. Krzyż zawieszony
na ścianie, obrazek nad jego łóżkiem, wchodzą w krąg zainteresowań i budzą
jednoznaczne skojarzenia religijne”1. Dlatego strona ta zasługuje na uznanie, gdyż daje
wiele takich bodźców. Plansza przedstawia wyspę, na której są umiejscowione trzy
główne środowiska, w których przebywa dziecko: to szkoła, kościół i plac zabaw
przed domem. Wśród nich schematycznie wplecione są ikonki. Każda z
umieszczonych ikonek jest interaktywna, po kliknięciu na nią przenosi uczestnika do
określonego w nazwie ikony źródła2.
Kolejny portal poświęcony ściśle tematyce dla dzieci to www.pasterz.pl.
Prowadzony jest on przez wydawnictwo Pasterz pod patronatem franciszkanów
konwentualnych we Wrocławiu.
Portal ten, chociaż posiada prosta grafikę jest jednak bogaty w treść. Podzielony
jest na działy takie jak: gry, konkurs, album, o wydawnictwie, sklepik, kontakt, ekartki, opowiadania, galeria, chrześcijańskie strony, prezentacje czy gry CD.
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Pierwszym działem, który zawsze przykuwa uwagę dzieci są gry3. Portal
udostępnia szeroką gamę gier począwszy od „wersetów”, gdzie dziecko odgaduje
ukryte treści wyrazów bądź zdań z Ewangelii, poprzez „malowanki”, gdzie dostępny
jest program typu „Paint”, jako narzędzie do malowania. Kolejne gry to „porównania”
i „skojarzenia”. Są one na tyle ważne, gdyż rozwijają myślenie kojarzeniowe. Strona
posiada też wiele zabaw typu puzzle i klocki oraz badających wiedzę religijną
krzyżówek i quizów.
Opowiadania to podstrona portalu; która daje szeroką bazę treści pomocnych w
katechezie szkolnej. Baza imion świętych stanie się okazją do dyskusji np. na temat
chrztu i nadawania imion chrześcijańskich. Podstrona ta posiada tez wiele opowiadań
biblijnych, które mogą być wspaniałą sposobnością do tworzenia inscenizacji
biblijnych4.

Portal urządza liczne konkursy dotyczące roku liturgicznego, poszczególnych
świąt, Ewangelii i życia Jezusa. Baza archiwalna tych konkursów pozwala na
przygotowanie przez katechetę własnych quizów czy konkursów wiedzy religijnej.
Jeśli chodzi o wzbogacenie biblioteczki katechety czy dziecka strona proponuje
działy prezentacje i sklepik zawierające setki propozycji wydawnictwa Pasterz. Każdy
znajdzie coś dla siebie. Jeśli chodzi o grafikę na stronie to jest bardzo prosta, zawiera
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tylko kilka interaktywnych ikonek. Ułożenie elementów na stronie i jej podział jest
bardzo schematyczny. Co do kolorystyki to pojawiają się kolory bardziej blade
nieprzykuwające uwagę dziecka5.
Do portali, które nie są całkowicie przeznaczone dla dzieci lecz zawierają w
sobie treści skierowane do dzieci należy portal http://www.dzieci.katolicki.net/.
„Katolicki Portal dla Dzieci” jest tworzony dzięki zaangażowaniu kapłanów, sióstr,
Oazy i wielu innych osób przy parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Krakowie. Jest
częścią katolickiego portalu „Katolicki.net”, który pojawił się w Internecie 10 marca
2006 roku. Portal działa w duchu nauki Kościoła rzymsko-katolickiego, ma charakter
ogólnopolski. Część dla dzieci tworzona jest wraz z Wydawnictwem "SERAFIN",
wydawcą dwumiesięcznika "Głos Ojca Pio".
Portal ten ma nie posiada bogatej grafiki, jest ułożony bardziej jak serwis
informacyjny, niż zachęcający dzieci do interakcji portal dziecięcy.
Posiada on trzy główne działy: „Dla mnie”, „Baw się z nami” i „Ucz się
z nami”. Ten ostatni nie przedstawia dla katechezy większej wartości, bardziej rozwija
umiejętności matematyczne i zachęca do czytania komiksów po angielsku.

Dział „Dla mnie” posiada możliwość zwrócenia się dziecka z zapytaniem do
siostry. Jest na nim formularz mailowy. Kolejną formą proponowaną przez autorów
strony jest dział „modlitwy”. Pierwszeństwo przyznaje się tutaj modlitwie
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spontanicznej, w której dziecko może swobodnie wypowiedzieć wszystkie swoje
przeżycia, pytania i trudności. Nie eliminuje jednak ustalonych formuł modlitewnych,
np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo", ponieważ zachęca dzieci, by głośno modlić się
wspólnie z rodzicami i innymi dziećmi. Inną formą proponowaną małym dzieciom są
także wierszyki i piosenki, przez które bardzo chętnie przyswajają sobie treści
modlitwy. Kolejne poddziały odwołują się do tego czym jest grzech, Msza święta oraz
Pierwsza Komunia Święta. Są to opisy w formie dialogu z dzieckiem, które odwołują
się do jego nabytych już doświadczeń w tych sferach. W ostatnim dziale umieszczone
są gry dla dzieci oraz szeroka baza bajek. Bajki te będą sposobnością do rozwijania
wyobraźni dziecka w czasie katechezy.
Ogólnie rzecz biorąc, portal ten powinien być częściej aktualizowany, gdyż
większość treści jest tam niezmieniona od jego powstania, np. w dziale konkursów i
galerii znajdują się informacje i prezentacje prac z 2006 roku.
Na szczególną uwagę zasługuje portal http://www.katecheza.info/, którego
autorami są Ewa i Darek Matysiak. Jest to strona o tematyce religijnej prezentująca
informacje katechetyczne z życia I LO w Suwałkach. Jeden z poddziałów zawiera
katechezę dla dzieci.

Portal ma układ kolumnowy gdzie znajdują się takie działy jak „Modlitwa”,
„Bajki”, „Listy do dzieci”, „Katechezy”, oraz „Materiały katechetyczne”6.
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Wirtualna katecheza dla dzieci to głównie bajki z Madagaskaru tłumaczone
przez O. Jana Sadowskiego OMI. Są bogactwem tamtego kraju, ale jako bajki niosą
treści uniwersalne. Dla dzieci będą okazją rozwijania wyobraźni, ale też odkrywania
aspektów innych kultur, dlatego są tym bardziej cenne. Strona ta zawiera katechezy
nie tylko misyjne, lecz podejmujące bieżące sprawy życia wiary. W listach o. Jan
podejmuje dialog z dziećmi oraz publikuje różne historie dzieci z krajów, w których
pracował. Kolejnym działem jest katecheza, który podejmuje takie tematy jak: wiara,
powołanie, zwyczaje katolickie. W dziale „Materiały katechetyczne” są opowiadania
bożonarodzeniowe oraz scenariusz przedstawienia dla dzieci.
Do katolickich stron internetowych poświęconych tematyce katechezy dzieci,
należą też prowadzone przez miesięczniki katolickie gazety. Pierwszą przedstawianą
w niniejszej pracy jest http://malygosc.pl/. Strona ta prowadzona jest przez redakcję
Małego Gościa Niedzielnego.

Portal ten posiada ciekawą grafikę pełno w nim zdjęć. Ułożony jest po części
jak serwis informacyjny, bo do takich można go zaliczyć 7. Posiada wiele podstron.
Przechodząc do opisu poddziałów należy wyliczyć najważniejsze z nich. „O Małym
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Gościu”, gdzie znaleźć można artykuły poświęcone sławnym osobom i ich drodze do
kariery, sukcesu; także dział „Niezły gość” przedstawia historie herosów wiary, czyli
świętych i nie tylko8. W historii znajdują się wydarzenia z życia Kościoła pierwszych
wieków. Prowadzone są też artykuły z serii „rozmowa na temat”, dotyczące rożnych
aktualnych problemów społecznych i kościelnej odpowiedzi na nie 9. Kolejny dział
podejmuje zagadnienia związane z ministrantami, można tu się dowiedzieć, kto ze
znanych nam osób był ministrantem i jakie są jego wrażenia po latach. Podane są tez
linki do stron ministranckich w sieci10. Dział „wiara” współtworzony jest z portalem
wiara.pl. Dostępne jest tutaj Pismo Święte, treści dotyczące Kościoła, papieża, religii i
świętych.
Na szczególne uznanie zasługuje dział rozrywki. Proponowane formy to liczne
gry i quizy, są tez dowcipy i coś dla wzrokowców, czyli fałszerz dzieł malarskich,
gdzie trzeba znajdować różnice między takimi samymi obrazami11. W dziale „extra”
znajdują się gadżety, grafiki, kartki i modlitwy12. Dział „Nasze akcje” zawiera wiele
materiałów homiletycznych i praktycznych na temat drogi krzyżowej, różańca, rorat,
pierwszych piątków miesiąca, Mszy świętych niedzielnych, nabożeństw majowych i
misji specjalnych13. Tak więc każdy, czy to animator czy katecheta może znaleźć w
tym portalu treści służące ubogaceniu liturgii. To co czyni to stronę bliską dzieciom to
także dział „Wasza sfera”, gdzie publikowane są wiersze, opowiadania i blogi dzieci14.
Kolejną ze stron tym razem prowadzoną przez wydawnictwo Promyczek
Nadziei jest http://www.promyczek.com.pl. Jest to strona o kolorowej grafice
przystępnej dla najmłodszych. Portal ten posiada ciekawy podział stron i dzieli się na
takie działy jak: słuchaj radia, sklepik, poczytaj, konkursy, posłuchaj, zobacz, gry
i zabawy, zespół promyczki oraz miesięcznik15.
W dziale „poczytaj” dzieci mogą prześledzić opowiadania biblijne, które jak
wspomniałem
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katechetycznych, gdzie dzieci mogą się wcielać w różne role 16. Kolejna propozycja to
„bawiąc, uczę się”17. Tę część piszą znane osoby o bliskim dzieciom sprawach, tak
aby dzieci mogły lepiej poznać swoich idoli. Dostępne są tutaj również katechezy s.
Katarzyny18. Każde z dzieci może też odnaleźć swojego świętego patrona i poznać
jego historię, może też poczytać o ciekawych miejscach i barwnych legendach. Dział
ten zawiera także modlitwy, wiersze i humor19.
Co miesiąc organizowane są także ciekawe konkursy na łamach portalu, wyniki
i galeria zdjęć z rożnych imprez, jak np. konkursy piosenek. W dziale „zobacz”
umieszczone są teledyski z filmikami i piosenkami religijnymi. Następnie felietony i
programy, galerie zdjęć z różnych imprez i spotkań organizowanych przez
wydawnictwo20.
Dział „posłuchaj” oferuje bazę piosenek z tekstami, co daje sposobność do ich
nauki. Posiada również czytane opowiadania, które mogą być przeznaczone dla dzieci,
które nie umieją jeszcze czytać, bądź dla dzieci niewidomych. Jest też lista przebojów
i piosenka miesiąca21.
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Nie można zapomnieć o dziale „gry i zabawy”, w którym znajdują się
atrakcyjne krzyżówki, łamigłówki, labirynty, kolorowanki i zabawa z nauką22. Dwa
ostatnie działy przedstawiają pracę miesięcznika oraz zespołu „Promyczek Dobra”,
który udostępnił na stronie swoją historię, teledyski, piosenki 23. Zaprasza także na
liczne występy w całej Polsce.
Portalem, o którym także należy wspomnieć jest http://www.bhero.pl/
redagowany przez Edycję Świętego Pawła, wydawnictwo katolickie istniejące w
Polsce od 1986 roku, którego misją jest szeroko pojęta ewangelizacja poprzez różne
nowoczesne środki przekazu. B.HERO to strona dla dzieci o bogatej i przejrzystej
szacie graficznej, zaprojektowana tak by przykuć oko najmłodszych.

Portal ten, choć atrakcyjny nie posiada wiele treści dostępnych na nim.
Większość to propozycje gier, filmików, muzyki oraz książek, które można nabyć za
pośrednictwem wydawnictwa. Stąd zagrać można w grę demo o Noe i posłuchać
muzyki. Są też opowiadania o postaciach biblijnych24.
Na krótkie wspomnienie zasłużył też portal www.adonai.pl, zawiera on w sobie
dział z bajkami dla dzieci. Jednak największa baza materiałów katechetycznych dla
katechetów znajduje się na stronie hostingowej www.chomikuj.pl. Pobrać stąd można
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ponad 1000 plików muzycznych o treści religijnej, ok. 250 plików video, ok. 9000
obrazów i 1800 dokumentów. Tak więc każdy, kto potrzebuje materiałów do
katechezy powinien się tu udać.

