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Заняття 13

Радісно святкую Різдво ісуса Христа
РІЗДВО ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА

після заняття дитина знатиме, що: 

Ісус Христос, Божий Син, народився від Пречистої Діви Марії;
Ісус Христос, Божий Син, народився, щоб ми дізналися, як сильно Бог нас любить;
Різдво – це святкування Дня народження Ісуса Христа.

після заняття дитина вмітиме:

вітатися християнським вітанням у різдвяному часі: «Христос рождається!» – «Славіте 
Його!»;
впізнавати ікону Різдва;
розповідати своїми словами, що означає «Різдво»;
розповідати історію про народження Ісуса.

оформлення приміщення:

Кімнату декоруємо зображеннями ангелів (додатки 7.1, 7.2, 8.1, 14.2.2), зірок.

Покуття: свічка, ікона Різдва.

Тематичний стенд: зображення та фото зимових пейзажів, зображення ангельських хорів, зуст-
річі ангелів з пастухами, фото новонароджених дітей. 

Допоміжні засоби:

оповідання про Різдво (з «Біблії для дітей»);
дари: «золото» (гарна скринька з кульками, обгорнутими у золоту фольгу); ладан (шматочки 
ладану), миро (баночка з пахучою олійкою);
персонажі вертепу (ляльки або вирізані з картону зображення (додатки 13.1, 13.2.1–13.2.2).
вирізки зі старих різдвяних листівок;
зігнутий вдвоє кольоровий аркуш А-4 (для кожної дитини);
кольорові блискітки, клей;
аркуш А-3 для плакату, клей або клейка стрічка;
усі ангели з попередніх занять, якими декорована кімната.

Несподіванка під тканиною: велика вертепна зоря, під нею наповнені сіном маленькі ясла, у 
яких – зображення або фігурка новонародженого Ісуса Христа.

Хід заняття

ВСТУПНА ЧАСТИНА

Молитва

Катехит запрошує дітей до покуття, усі роблять на собі знак святого хреста.











1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)



57

Катехит промовляє, діти повторюють:
«В ім’я отця і сина, і святого Духа. амінь» (3 рази)

 Пісня (колядка) на вибір

 ВИВЧЕННЯ НОВОї ТЕМИ

Усі сидять у колі. У центрі – щось, накрите тканиною. 
Діти відгадують, що це.
Катехит знімає тканину. Всі обговорюють, що це і для чого.

Примітка. Записуємо коротко 1–2 розповіді дітей.

Катехит розповідає про ясла (там кладуть сіно для тварин – ягнят, осликів, коней, 
корів тощо).
По черзі показує кожного персонажа вертепу, називає його.
Діти передають персонаж по колу, добре роздивляються і повертають у вертеп.

Примітка. Фігурки царів показуємо останніми.

Катехит розповідає про народження Ісуса Христа.

Примітка. Особливу увагу зверніть на те, як царі дарували 
Ісусові подарунки.

Молитва

Примітка. Музичний супровід

Катехит об’єднує дітей у три окремі групи. Кожній групі дає один із дарунків, які 
принесли царі зі сходу Ісусові. Кожна група виконує роль одного із царів.
Катехит бере зірку і підходить до першої групи. Діти з цієї групи беруть дари (зо-
лото) і стають по одному за катехитом. Катехит і діти з першої групи обходять по 
кімнаті коло і зупиняються перед яслами. Діти кладуть дари біля ясел.

Катехит промовляє і жестикулює, діти повторюють:
«ісусе, перший цар приніс тобі золото. Ми не 
маємо золота, але даємо тобі те, що дорожче 
від золота – наші серця (усі кладуть руки на 
серце і простягають вперед)». 

Катехит, тримаючи зірку, підходить до другої групи. Діти з цієї групи беруть дари 
(шматочки ладану) і стають по одному за катехитом. Друга група обходить по кім-
наті коло і зупиняється перед яслами. Діти кладуть дари біля ясел.
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Катехит промовляє і жестикулює, діти повторюють:
«ісусе, другий цар приніс тобі кадило.   
Ми приносимо тобі нашу щиру молитву   
(усі складають руки на грудях і вклоняються)».

Примітка. Якщо є можливість – шматочок ладану розігріває-
мо, щоб отримати аромат.

Катехит, тримаючи зірку, підходить до третьої групи. Діти з цієї групи беруть дар 
(баночку з пахучою олійкою) і стають по одному за катехитом. Третя група обходить 
по кімнаті коло і зупиняється перед яслами. Катехит відкриває баночку і крапає де-
кілька крапель біля ясел.

Катехит промовляє і жестикулює, діти повторюють:
«ісусе, третій цар приніс тобі пахучу олійку, 
яка є цінними ліками. Ми ж віддаємо тобі 
кожну хвилинку, коли нам важко, сумно, коли 
в нас щось болить. будь тоді з нами, бо ти – 
найкращий Лікар».

Катехит:
«тепер ми будемо вітатися «христос 
рождається!» і відповідати «славіте його!»

Діти декілька разів повторюють:
«христос рождається!», «славіте його!»

 Пісня (колядка) на вибір

 ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО, ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ТА НАВИКІВ 

На вибір катехита або дітей:

Варіант 1. Виготовлення різдвяних листівок для рідних

Катехит дає кожній дитині паперову заготовку листівки (аркуш А4, зігнутий вдвоє), 
вирізки зі старих листівок, клей, олівці, фломастери.
Діти виготовляють різдвяні листівки. Катехит їм допомагає.
Завершивши, усі розглядають і обговорюють результати праці.

Варіант 2. Розмальовування

Катехит роздає кожній дитині по одному вирізаному зображенню (з додатків 10.2, 
13.1, 13.2.1–13.2.2) і воскові олівці.
Діти розмальовують малюнки.
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Усі разом творять вертеп: розміщують свої персонажі на плакаті й прикріплюють за 
допомогою клею або клейкої стрічки.
Завершивши, усі розглядають і обговорюють результати праці.

Варіант 3. Вирізання і розмальовування

Катехит роздає кожній дитині аркуш із зображенням половини ангела (додаток 
13.3), воскові олівці, ножиці. Діти згинають аркуш по вертикалі і вирізають згідно з 
контуром. Виходить цілий ангел.
Діти розмальовують малюнок.
Завершивши, усі розглядають і обговорюють результати праці.

Варіант 4. інсценізація зустрічі пастухів з ангельськими хорами

Пастухи з ліхтариком шукають дорогу, зустрічають ангелів і яскраве світло, коляду-
ють.

 ПІДСУМОК 
Катехит:

«нашими чудовими різдвяними листівками 
привітаємо наших рідних із народженням  
ісуса христа.
Коли даруємо листівки, то розповідаємо іншим 
про велику радість: народився ісус христос, 
божий син. 
ісус христос, божий син, народився,   
щоб показати нам, як сильно бог нас любить».

Молитва

Катехит запрошує дітей до покуття, усі роблять на собі знак святого хреста.
Промовляє, діти повторюють:

«В ім’я отця і сина, і святого Духа.
боже, я дякую тобі, що ісус христос народився, 
щоб показати нам, як сильно ти нас любиш.
тішуся, що ісус христос народився і вітаю   
з Днем народження. амінь».

 Пісня (колядка) на вибір.


