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Вступна тема

Нам добре бути разом

Мета катехитична — загальна
Інтегрувати групу, створити атмосферу довіри та сердечності; розу-
міти, що кожна катехиза є зустріччю з Господом Богом і можливістю 
краще пізнати Його; пізнати правду про те, що у кожної людини є дві 
сім’ї: домашня і церковна.

Мета навчальна
Дитина повинна знати: у кожної людини є дві сім’ї — домашня і цер-
ковна; Церква складається з багатьох сімей; молитва — це розмова 
з Богом; «амінь» означає «нехай так буде». Дитина повинна вміти: ви-
являти повагу до своїх батьків; вітатися «Слава Ісусу Христу!» — «Сла-
ва навіки!»; шанобливо промовляти молитву «Амінь».
Методи: інтеграційна гра — запам’ятовування імен, бесіда, праця 
з роздатковим матеріалом. 
Дидактичні матеріали: личка (смайлики), «ідентифікатори», вирізані 
фігурки членів родини, двосторонній скотч, ватман, мішечок або ка-
пелюх із малюнками, тематичний плакат із зображенням сім’ї, яка 
молиться, клубок ниток яскравого кольору.

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування
Привітання

Катехит радісно вітає дітей на першому занятті. Для створення до-
брозичливого настрою у колективі і для того, щоб кожна дитина усві-
домила свою важливість і цінність катехит попонує гру «Клубочок 
знайомства». 

Гра «Клубочок знайомства»

Усі діти стають у коло. Катехит першим кидає комусь із дітей 
клубок, називає своє ім’я. Тоді клубок кидає дитина і теж називає 
своє ім’я. 
У результаті гри діти знайомляться одне з одним, а нитка 
утворює візерунок-павутинку. 
Після гри катехит надає кожній дитині «ідентифікатора» і всі 
разом співать пісню «Ми тебе вітаємо».
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Катехит: Ось ми і познайомились. Кожен з нас є інший, по-своє-
му особливий, цікавий, навіть унікальний. От погляньте на 
свої пальці чи на свої очі. На Землі мешкає понад 7,5 мільярда 
людей, але такого візерунка на пальцях чи на райдужці ока, як 
у тебе, нема більше ні в кого. Такими нас створив Бог! Але, не-
зважаючи на всі наші відмінності, є щось, що нас об’єднує. Усі 
ми — улюблені Божі діти. 

Молитва

Катехит запрошує дітей до покуття, вчить благоговійно при-
ступати до молитви. Насамперед показує, як треба складати 
пальці та робити на собі знак хреста. Катехит промовляє, діти 
повторюють: «В імя Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь».
Катехит: Знаком хреста ми вітаємо Бога, прославляємо Його 
святе Ім’я. Тому робити знак хреста слід уважно, без поспіху 
і шанобливо. 
Ми будемо збиратися у нашій катехитичній школі, щоб разом 
якомога більше дізнаватися про нашого Небесного Батька. 
Про Бога нам розповідає Святе Письмо, або Біблія. На кожно-
му занятті дізнаватимемося з цієї книги щось нове. Це буде 
особливе Боже повідомлення для нас. Що ж сьогодні нам хоче 
сказати Бог? 
Катехит відкриває Святе Письмо і виразно читає: «Бо де двоє 
або троє зібрані в моє ім’я, там я серед них» (Мт 18, 20). 

ІІ. Активізація. Вивчення нового матеріалу
Катехит: Любі діти, я радію, що можу з вами порозмовляти та усміх-
нутися вам. Тішуся, що всі ви назвали мені свої гарні імена та розпо-
віли трішки про себе. Сподіваюся, що разом нам буде приємно і цікаво 
проводити час. А ви знаєте, що ми робитимемо на наших заняттях?
Катехит бере мішечок або капелюх із карточками, на яких зображе-
ні діти, що малюють, співають, танцюють тощо. (Додаток 1). Діти по 
черзі витягують карточку і дізнаються, що вони будуть робити на за-
няттях. Останньою має бути картинка, на якій зображено дітей, що 
вчаться в катехитичній школі. 

Бесіда на тему «Коли радіє Бог?»

Катехит: Як ви думаєте, що роблять діти, зображені на цій кар-
тинці? Відповіді дітей: читають книжку, вчаться. Справді, тут 
ми бачимо дітей, що, як і ви, прийшли на катехизацію, аби ви-
вчати слово Боже. Бо дізнаватися щораз більше про Бога — це 
головне завдання кожного християнина.
Наш добрий Бог радіє, коли ми приходимо на Божественну 
Літургію до храму, коли молимося вранці та ввечері, коли 
приходимо на катехизацію. Ми не можемо побачити Бога, але 

віримо, що Він є з нами завжди. Тут і зараз між нами теж неви-
димо присутній Бог. Бо так написано у Святому Письмі.
А ще Бог радіє, коли ми з повагою ставимося одне до одного, 
коли зустрічаючись чи прощаючись вітаємося християнським 
привітанням: «Слава Ісусу Христу! — Слава навіки!». 
Заспіваємо разом пісню, щоби краще запам’ятати ці слова:

«Слава Ісусу Христу!» — 
Прославимо Господа Бога.
«Слава навіки!» прокажім
Із серця щирого свого.

Катехит: У кожного з вас є сім’я. У когось вона велика, а в ко-
гось — маленька. Хтось із вас має сестричку, хтось — братика. 
Кожен із вас є важливим у своїй сім’ї. Разом ви проводите час, 
відпочиваєте, а ще, і це найголовніше, — ви разом молитеся. 
Рано й увечері ви усією сім’єю розмовляєте з Богом. Ваша сім’я 
є домашньою Церквою. І з вами перебуває Бог. (Демонстрація 
тематичного плаката із зображенням сім’ї, яка молиться).
Катехит: Отже, наша розмова з Богом називається молитвою. 
Які молитви ви вже знаєте?
Відповіді дітей. 
Катехит: Як ви думаєте, чи потрібен нам телефон або якийсь 
інший пристрій, щоб порозмовляти з Богом?
Відповіді дітей. 
Катехит: А що ж потрібно? Достатньо підійти до ікони і, спо-
глядаючи на неї, зосереджено промовляти молитву. Господь 
Бог неодмінно нас почує. 

• А де ще ми молимося? (Підводимо дітей до думки про молит-
ву в церкві).

Відповіді дітей. 
Катехит: Правильно, ще ми всією сім’єю приходимо молитися 
до Божого храму. Як ви думаєте, скільки сімей є у церкві?
Віповіді дітей.
Катехит: Так, до храму Божого приходить дуже багато сімей. 
Це сім’ї наших друзів і однокласників, наших учителів і ліка-
рів, наших поближніх і дальших сусідів. Усі вони творять одну 
велику церковну родину. Бог радіє, коли бачить, що у храмі є 
багато сімей і всі вони разом вони прославляють Його святе 
Ім’я. 

Пісня: «Ми є родина»

Даваймо разом руки
Складімо до Христа,
Нехай радіє небо
І вся наша земля!
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Даваймо разом нині
Скажімо до Христа,
Що ми є всі родина
Небесного Отця!

Приспів:
Ми є родина! Ми є родина!
Ми є родина у Христі!

Як добре у родині
Життя своє прожити,
Як добре у родині,
Добро й біду ділити!
І як радіє мати,
І як радіє тато,
Коли в своїй родині
Так діточок багато!

Приспів.

Як Бог є нашим татом,
Марія — наша мати,
Радіють нині з нами
Своїми діточками!
Багата наша хата,
Та ще й багатша стане,
Як мир й любов на світі
Усюди та й настане!

Приспів.

Закріплення вивченого, формування умінь і навиків

На вибір катехита.
Варіант 1: Катехит роздає дітям вирізані фігурки членів родини. (До-
даток 2). Діти їх розмальовують, підписують, а тоді кожен прикріплює 
свою сім’ю до великого аркуша, на якому намальована церква. 
Варіант 2: Катехит роздає дітям листки, на яких намальована церква. 
Діти малюють членів сім’ї, з якими ходять до церкви. 
Завершивши, усі розглядають і обговорюють результати праці.
Катехит підсумовує сам, або в ході короткої бесіди з дітьми підводить 
до відповіді, що наші сім’ї творять велику церковну родину.

IV. Підсумок заняття
• Усі ми різні. Такими нас створив Бог. Ми маємо з повагою ста-

витися одне до одного.
• Ми вітаємо Бога знаком хреста, промовляючи «В ім’я Отця, 

і Сина, і Святого Духа. Амінь». Слово «амінь» означає «нехай 
так буде». Про Бога нам розповідає Святе Письмо.

• Бог радіє, коли ми збираємось у катехитичній школі, коли усією 
сім’єю приходимо до церкви, коли молимось, тобто розмовляє-
мо з Богом разом з усіма і приватно, коли вітаємось одне з од-
ним християнським привітанням «Слава Ісусу Христу!» — «Сла-
ва навіки!».

V. Молитва
Катехит: А зараз помолимось. 
Катехит запрошує дітей до покуття. Катехит промовляє, а діти повто-
рюють.
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Добрий Боже, ми дякуємо Тобі за (ім’я кожної дитини). Амінь. 
Дякуємо, добрий Боже, за наше сьогоднішнє заняття. Амінь.
Катехит: «Слава Ісусу Христу!»
Діти: «Слава навіки!»

Д о д ато к  1 
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Д о д ато к  2


