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Заняття 11

я вчуся ділитися

після заняття дитина знатиме, що: 

святий Миколай ділився тим, що мав, робив подарунки;
помічники святого Миколая діляться з іншими тим, що мають;
коли ми ділимося – робимо добре.

після заняття дитина вмітиме:

розповідати про святого Миколая;
впізнавати ікону святого Миколая.

оформлення приміщення: 

Покуття: свічка, ікона св. Миколая.

Тематичний стенд: зображення і фото людей, які діляться.

Допоміжні засоби:

вирізані паперові частинки зірки (додаток 11.1) для кожної дитини;
ескіз різдвяної зірки на великому плакаті;
кольорові фарби, пензлики, баночки з водою, воскові олівці, клей;
щось, чим катехит хоче поділитися з дітьми, наприклад, мандаринки, тістечка, наклейки. 

Несподіванка під тканиною: пакунок зі солодощами для дітей, загорнутий так, як подарунок.

Хід заняття

ВСТУПНА ЧАСТИНА 

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. амінь» (3 рази)

 Пісня (з рухами) «Миколай, Миколай, ти до нас завітай».

 ВИВЧЕННЯ НОВОї ТЕМИ

Усі сидять у колі. У центрі – щось, накрите тканиною. 
Усі вгадують, що там може бути.
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Катехит забирає тканину. Діти обговорюють, що це. 
Катехит урочисто переносить від покуття ікону св. Миколая і ставить її поряд із па-
кунком.

Катехит:
«на іконі зображений святий Миколай. 
Він дуже любить бога і дітей. 
Він належить до божої родини».

Усі підходять до стенду, розглядають його, обговорюють, що зображено.
Катехит розповідає про дитинство та чудесні події з життя св. Миколая, як він до-
помагав людям, робив їм подарунки, ділився тим, що мав. І сьогодні св. Миколай 
дбає про всіх дітей. Ми всі дуже чекаємо на подарунки від св. Миколая. 
Св. Миколаєві допомагають його помічники – дорослі і діти, які діляться одні з од-
ними тим, що мають. Робити подарунки – це радісно. Отримувати подарунки – та-
кож радісно. 
Катехит із пошаною відносить ікону до покуття.

Примітка. Розповідати небагато, щоб діти запам’ятали щось 
яскраве.

Бесіда

Катехит:
«хто розповість нам, 
що означає слово «ділитися»?
чому бог хоче, щоб ми ділилися тим,   
що маємо, з іншими?»

Примітка. Варто коротко записати 1–2 відповіді дітей.

Гра

Катехит ділиться із дітьми тим, що приніс (наприклад, мандаринки, тістечка, на-
клейки). 
Охочі розповідають історію про те, як хтось із ними поділився, як вони поділилися 
тим, що мали, з іншими, як діляться іграшками, цукерками з їхніми братчиками чи 
сестричками.

Примітка. У цьому віці діти дуже егоцентричні, їм справді 
важко ділитися. 

Діти пригадують все, що дізналися про св. Миколая.
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 ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО, ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ТА НАВИКІВ 

На вибір катехита або дітей:

Варіант 1. аплікація 

Катехит роздає дітям паперові частинки зірки (додаток 11.1), фарби, пензлики, ба-
ночки з водою, кольорові (воскові) олівці, клей.
Діти розмальовують свої частинки зірки, потім діляться ними одні з одними, а тоді 
наклеюють їх на плакаті в одну велику зірку.
Усі прикріплюють зірку на стіні.

Варіант 2. Розмальовування

Катехит роздає кожній дитині зображення для розмальовування (додаток 11.2) і 
воскові олівці. 
Діти розмальовують малюнок.
Завершивши, усі розглядають і обговорюють результати праці.

 ПІДСУМОК 
Катехит: 

«Коли ділимося тим, що маємо, тоді   
ми – помічники святого Миколая.
Ця зірка на стіні буде нам нагадувати, що ми 
робимо великі і гарні речі, коли ділимося тим, 
що маємо».

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.
святий Миколаю, навчи мене ділитися тим,  
що маю, робити подарунки, щоб я став (стала) 
твоїм помічником! 
хочу ділитися з іншими тим, що маю. амінь».

 Пісня (з рухами) «Миколай, Миколай, ти до нас завітай».
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11. Миколай, Миколай, ти до нас завітай

12. ісус – добрий пастир

Вже надходить ніч чарівна, 
Спить увесь рідненький край. 
Ось-ось в наші всі оселі 
Завітає Миколай.

Приспів
Миколай! Миколай!
Ти до нас завітай.
Всім малятам усміхнись,
щирим серцем пригорнись.
Жде його малеча вся, 
Ой, радіє дітвора! 
І усі-усі дорослі 
Миколая ждуть у гості.

Приспів

Вже ідуть морози люті 
І паде пухнастий сніг. 
Миколая ждуть усюди 
Всі в оцю чарівну ніч.

Приспів

Слова і музика Ірини Шевчук

Ісус — Добрий Пастир, 
 піду за Ним, піду! (2 р.) 
Піду, піду, піду за Ним, піду. (2 р.)

Ісус — Добрий Пастир,
 Він кличе мене. (2 р.) 
Мене, мене, Він кличе мене. (2 р.)

Ісус — Добрий Пастир,
 Він кличе тебе. (2 р.) 
Тебе, тебе, Він кличе тебе. (2 р.)

Ісус — Добрий Пастир,
 Він кличе всіх нас. (2 р.) 
Всіх нас, всіх нас,
 Він кличе всіх нас. (2 р.)

слова с. А. Левчишин, СНДМ 
оранжування с. Е.Д., СНДМ


