
Zasady zdalnej pracy z uczniami w dniach od 15.04.2020 roku do 24.04.2020 roku. 

 

Religia. 

 

1. Zadania wraz z poleceniami, krótkim wyjaśnieniem oraz treścią do zapisania, będą wysyłane dzień przed lekcją 

religii zgodnie z planem lekcji.  

2. Odpowiedzi indywidualne i zadania należy przesłać przez pocztę elektroniczną do katechety na maila: 

lapazbig@vp.pl 

3. Zadania z poniedziałku, wtorku i środy należy rozwiązać najpóźniej do piątku do godziny 16.00.  

4. Zadania z czwartku i piątku należy rozwiązać najpóźniej do wtorku następnego tygodnia do godziny 16.00. 

5. Ocena zadania będzie odsyłana do ucznia na podany przez niego adres poczty najpóźniej do poniedziałku. 

6. W zadaniach liczy się: poprawność wykonania ćwiczenia, staranność oraz czas wysłania odpowiedzi.  

7. Za wszystkie obowiązkowe zadania uczeń otrzyma ocenę zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.  

8. Otrzymane oceny z pracy zdalnej zostaną wpisane do dziennika lekcyjnego. 

 

Religia - KLASA VIII A. 

Drodzy uczniowie.  

W związku z wydłużeniem pracy na odległość realizujemy kolejny temat.   

Temat: Kościół widzialny znak Chrystusa. 

Cele katechetyczne: 

– omówienie struktur Kościoła;   

– ukazanie cech charakterystycznych diecezji;  

 

  Na dzisiejszej katechezie poznamy strukturę Kościoła oraz cechy charakterystyczne Archidiecezji 

Krakowskiej.  

 

1. W całym świecie istnieje coś takiego jak Hierarchia. Brak hierarchii oznaczałby chaos, brak możliwości 

decyzyjnych i wykonawczych. Tak samo jest w Kościele. Aby mógł spełniać swoje powołanie i misje musi 

być hierarchiczny.  

 

2. Aby dowiedzieć się, na czym polega struktura hierarchiczna Kościoła obejrzyj poniższy film. 

https://www.youtube.com/watch?v=HjQ9v71TJGQ 

 

3. Zapisz w zeszycie: 

Struktury hierarchii Kościoła:                               Struktura hierarchiczna duchowieństwa: 

episkopat,       kardynał, 

diecezja,       biskup, 

dekanat,       proboszcz, 

parafia.       wikary. 

     

4. W oparciu o podręcznik strona 192/193 wyjaśnij pojęcia: 

episkopat, diecezja, dekanat, parafia. 

https://drive.google.com/file/d/1JPMpjG3jWC8BK1891mUdIo741SM_aXU6/view 
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5. Każdy z nas tworząc jeden Kościół, powinien okazywać pomoc innym członkom wspólnoty, w tym 

również kapłanom i biskupom. Utrwal wiedzę o Kościele poniższym filmikiem. Poznasz w nim strukturę 

Kościoła Powszechnego, lokalnego i powierzone mu zadania. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mr6VzgT8yWQ 

 

6. Zadanie na ocenę. Odpowiedzi prześlij do końca czwartku. 

 

Pytanie. 

 

Odpowiedź. 

Jak się nazywa nasza diecezja? 

 

 

Jak się nazywa Twoja parafia? 

 

 

Proszę podać imię i nazwisko ks. biskupa , który 

stoi na czele naszej diecezji. 

 

 

Proszę podać imię i nazwisko księdza proboszcza 

naszej parafii oraz jego pomocników /wikarych/. 

 

 

 

7. Możliwość uzyskania oceny celującej. /Tylko dla chętnych uczniów!/  

Weź udział w konkursie. Informacja poniżej! 

 

Informacja dodatkowa. Sposób przesyłania prac i zadań nie ulega zmianie!  

 

  Pozdrawiam i życzę owocnej pracy.                                                                                      

Katecheta. 

 

 

Konkurs plastyczny dla dzieci „Pocztówka do Nieba” 

Chcąc zachęcić dzieci i młodzież do kreatywnego udziału w obchodach 100. rocznicy urodzin św. Jana 

Pawła II, a także pragnąc urozmaicić okres kwarantanny domowej, Muzeum Archidiecezjalne Kardynała 

Karola Wojtyły w Krakowie ogłasza Konkurs plastyczny na najciekawszą „Pocztówkę do Nieba” 

adresowaną do św. Jana Pawła II. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mr6VzgT8yWQ


 

„POCZTÓWKA DO NIEBA” 

To inicjatywa skierowana do dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych: 

1. Dzieci w wieku 4-6 lat 

2. Dzieci w wieku 7-10 lat 

3. Dzieci w wieku 11-15 lat 

JAK TO DZIAŁA? 

1. Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie internetowej Organizatora: 

https://archimuzeum.pl/ogloszenia/ 

2. Stwórz własną pocztówkę adresowaną do św. Jana Pawła II – technika dowolna (np. ołówek, kredka, pastele, 

farby plakatowe, wycinanki itp.). 

3. Z pomocą rodziców lub opiekunów wypełnij Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: 

https://archimuzeum.pl/ogloszenia/ 

4. Zrób zdjęcie lub zeskanuj swój projekt pocztówki. 

5. Zdjęcie lub skan wraz z uzupełnionym Formularzem zgłoszeniowym prześlij drogą mailową na adres: 

kontakt@archimuzeum.pl 

TERMIN PRZYJMOWANIA PRAC KONKURSOWYCH UPŁYWA 17.05.2020 O GODZ. 17:00. 

O wynikach Konkursu powiadomimy Cię drogą mailową lub telefoniczną najpóźniej 20.05.2020 r. 

Wszystkie nadesłane prace Konkursowe zostaną udostępnione na stronie internetowej Organizatora oraz  

w mediach społecznościowych. 

Przed zgłoszeniem udziału w Konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Konkursu. 

Dodatkowe informacje dostępne również na stronie internetowej Organizatora: www.archimuzeum.pl oraz 

Facebooku. 

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie 

Więcej informacji oraz regulamin znajdziecie na poniższej stronie. 
https://diecezja.pl/aktualnosci/konkurs-plastyczny-dla-dzieci-pocztowka-do-nieba/ 

 

Lub druga propozycja! 

Nagraj z nami litanię! Stwórzmy razem prezent na 100. urodziny 

Karola Wojtyły 

Chcesz włączyć się w obchody 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka i stworzyć dla niego wirtualny 

pomnik? Dołącz do naszej akcji i wspólnie nagrajmy litanię do św. Jana Pawła II! 

https://archimuzeum.pl/ogloszenia/?fbclid=IwAR0iNsfwNHRd7HK9Gcwbne1Ym7Dxu7NZYfq3K4UF9E_2SqfMzvJTgksWE1g
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Pandemia koronawirusa uniemożliwia planowane od dawna świętowanie 100. urodzin Karola Wojtyły, mimo to 

chcemy być razem i wspólnie stworzyć wirtualny żywy pomnik, który upamiętni św. Jana Pawła II Wielkiego. 

– Szukałem Was, teraz Wy przyszliście do mnie – mówił, odchodząc do Domu Ojca. Wielokrotnie to właśnie 

osoba Papieża Polaka jednoczyła nas w trudnych momentach. W tym szczególnym roku, który został naznaczony 

pandemią i koniecznością izolacji, bądźmy razem, tworząc wirtualną wspólnotę modlitwy, dziękując za dar 

Karola Wojtyły i prosząc o oddalenie zagrożenia, jakim jest koronawirus. 

Zachęcamy do włączenia się w akcję. Swoje zgłoszenia można wysyłać na adres e-mail: 100leciejp2@diecezja.pl. 

W odpowiedzi każdy otrzyma wezwanie oraz wskazówki dotyczące nagrania. Z przesłanych materiałów 

stworzona zostanie litania do św. Jana Pawła II, której premiera odbędzie się w dniu 100. urodzin Karola Wojtyły, 

18 maja w mediach społecznościowych Archidiecezji Krakowskiej. 

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej 
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