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Тема 1
Ми — християни

Мета катехитична — загальна
Інтегрувати групу, створити теплу атмосферу прийняття, довіри до 
кожного. Запевнити, що Бог приймає і любить кожну людину, як до-
брий батько.

Мета навчальна 
Дитина знатиме: що є один Бог у трьох Особах; що Ісус Христос має 
дві природи — Божу і людську; чому хрест є основним символом хри-
стиян.
Дитина вмітиме: робити знак святого хреста на собі.
Методи: мозковий штурм, метод інтелект-карта, плакат, пісня.
Дидактичні матеріали: наліпки різної форми (квітки, тваринки, со-
нечка…) для кожного учня, зображення людей у великому місті на А4, 
ватман, фломастери, картки зі словами ікона Пресвятої Тройці, зобра-
ження хреста, зображення різних видів хрестів, листки з текстом вір-
ша, смайлики для кожного учня. 

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування 

Інтерактивна вправа «Мій смайлик»

Матеріали: наліпки різної форми (квітки, тваринки, сонечка…) 
для кожного учня. 
Завдання:

• Написати своє ім’я на наліпці, а також намалювати свій 
настрій-смайлик (веселий, нейтральний, сумний), прикрі-
пити до одягу.

• У колі представити себе — назвати ім’я і пояснити, чому 
обрано саме таку наліпку. 

Катехит перший представляє себе. Вкінці робить підсумок: 
Кожен сьогодні прийшов на заняття зі своїм настроєм (гар-
ним, не дуже, втомленим, веселим, сумним) — і це нормаль-
но! Завжди є причина повеселитись чи сумувати. Бог як наш 
Небесний Батько бачить нас не лише ззовні, але знає також 
причину нашого настрою.
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Катехит звертає увагу на зображення людей у великому місті 
(на А4 зображено світлину, де люди прямують кожен у своїх 
справах).
Катехит: Сьогодні ось так схоже ви прямували на заняття 
у наш клас і, мабуть, зустрічали по дорозі різних людей. Хтось 
був для вас приємним (усміхався чи підморгнув вам), а хтось 
видався сердитим чи навіть злим. Виберіть собі особу на зобра-
женні, з якою ви б хотіли дружити чи поспілкуватися. Запиту-
ємо кожного учня, чому він вибрав саме ту особу. Уточнюємо 
дрібні деталі — гарне волосся, одяг, сумка в руці тощо. 
Іноді буває так, що ззовні людина може здаватися непривіт-
ною, але насправді є дуже доброю, і навпаки — красива люди-
на всередині може бути злою. 
Я вірю, що навіть коли у когось сьогодні настрій не найкра-
щий, то всередині ця особа дуже мила і привітна.

ІІ. Актуалізація опорних знань
Метод «Мозковий штурм»  
(допоможе дізнатися рівень знань дітей)

• Хто такий Бог?
• Хто такий Ісус Христос? 
• Хто такий Святий Дух?
• Скільки є богів?
• Чи всі люди на землі є християнами? 

Підсумок: На сьогоднішньому занятті ми дамо відповідь на ці 
та інші питання, повчимося і навіть поспіваємо. Але для того, 
щоб нам усім надалі було комфортно і добре разом, пропо-
ную скласти правила, які будемо виконувати. Вони висітимуть 
у нашому класі і нагадуватимуть про те, що їх слід дотриму-
ватися.

Інтерактивна вправа «Правила у нашому класі»

Матеріали: великий ватман, фломастери, картки зі словами. 
Завдання: Налаштовуємо дітей на потребу дотримання правил 
у класі (групі). Запитуємо, для чого існують правила. Кожна ди-
тина витягує папірець із одним словом (список слів у додатку) 
і формулює правило з цим словом (два-три слова). Потім на ват-
мані обводить фломастером свою руку і записує це правило, по-
передньо озвучивши його і погодивши зі всіма учнями. Під час за-
писування правил може звучати легка музика. Правила очевидно 
будуть повторюватися. До цих правил повертаємося на кожному 
занятті, пригадуючи їх.
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ІІІ. Вивчення нового матеріалу.  
Читання Святого Письма

Катехит: Поговоримо з вами про Бога. Який Він є. 
Коли говоримо про когось, маємо на увазі конкретну особу, одну особу. 

Інтерактивна вправа «Три Особи Божі»

Катехит вибирає одного учня, садить посередині класу так, 
щоб усі його бачили і питає учнів:

• Кого ви бачите ? (Напр. Максима).
• Як він виглядає? (Описують зовнішність, риси обличчя, одяг).
• Чи це одна особа, чи декілька? (Очевидно одна).

Наш Господь трішки інакший від нас:
• ми не можемо Його посадити ось так на крісло, бо Він неви-

димий (не має тіла) і є всюди одночасно;
• ми не можемо описати Його зовнішність, сказати, якого 

Він зросту чи який колір Його очей; 
• також наш Бог є в ТРЬОХ ОСОБАХ.

Із «Символу віри» (може, хтось його знає і підкаже, якими сло-
вами він розпочинається — «Вірую в єдиного Бога…») — знає-
мо, що Бог є один.
Зверніть увагу на воду в стаканчику, чайник та термос (із куби-
ками льоду). Увімкніть чайник і порівняйте всі три речови-
ни — воду, лід і пару з чайника як одну субстанцію. Розкажіть 
про їх відмінність. Щось схоже маємо з Богом, хоч набагато 
складніше — Він один, але в трьох Особах.
Цю правду християнської віри важко збагнути, але ми віримо, 
що так воно є.

Таїнство Пресвятої Тройці — Отця, і Сина, і Святого Духа — не-
скінченно перевищує можливості людського пізнання» (п. 71).

Бог Отець через Сина у Святому Дусі дарує людині нове життя, 
до повноти якого вона покликана дозріти. Цей Божий дар хри-
стиянин пізнає, розвиває і виявляє через добрі вчинки (п. 704).

Отож, Бог у Пресвятій Тройці дарує нам, християнам, нове життя, але 
щоб його вповні прийняти, потрібно вчитися, розвивати цей дар.
Християни — це ті, хто наслідує Ісуса Христа. Ісус Христос, друга Божа 
Особа, воплотився від Діви Марії, став людиною, щоб показати людям 
справжнього Бога, навчити їх любити Бога і одне одного, а також за-
платив своєю смертю за людські гріхи. Довершив Христос свою місію 
на хресті, тому хрест для нас, послідовників Ісуса, є знаком спасіння, 
знаком великої любові Бога до людини. 

 Цитата з Катехизму УГКЦ «Христос — наша Пасха»
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Метод інтелект-карта (карта пам’яті)
Працюємо в зошитах. (Подана схема, в яку потрібно вписати відповід-
ні слова).

Хрест — символ християн

Звертаємо увагу на зображення хреста. (Додаток 1)
Де ми можемо побачити хрест? (Відповіді дітей).
На куполі церкви, в церкві, капличці, вдома, на цвинтарі, носи-
мо нагрудний хрестик (хай діти покажуть, хто має).Коли носи-
мо хрестик, то визнаємо Ісуса своїм Богом, визнаємо, що ми є 
християни. 
Хрест як вияв приналежності до Христа можемо побачити на 
грудях у священика, монаха чи монахині, вони за розміром є 
більшими від тих, що їх носять миряни. 
Є різні види (дизайн) хрестів, хоча значення залишається те 
саме. Див. додаток (можемо їх показати через проєктор).
Християни також хрестяться — роблять знак святого хреста на 
собі, — при цьому кажучи: «В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. 
Амінь». Тобто визнають одного Бога в трьох Особах. 

Вправа «Роблю знак святого хреста»

Завдання: Спробуємо кожен по черзі зробити знак хреста. 
Символіка пальців при хресному знаменні: три пальці доку-
пи — один Бог у трьох Особах, два зігнуті до долоні — Ісус 
Христос має дві природи — Божу і людську.

Катехит запрошує до читання Святого Письма як основної книги, 
з якої дізнаємося про Бога.

Читання Святого Письма

Вона породить Сина, і ти даси Йому ім’я Ісус, бо Він спасе на-
род свій від гріхів їхніх. 
А сталося все це, щоб здійснилось Господнє слово, сказане 
пророком: «Ось, Діва матиме в утробі й породить Сина, і да-
дуть Йому ім’я Еммануїл, що значить: З нами Бог». 
Мт 1, 21-23

• Про кого тут йдеться?
• Хто є ця Діва, що народить Сина?
• Чому Ісус народився?
• Чи ми є тим народом, для якого прийшов Бог на землю?
• Чи можемо себе назвати християнами? Чому?

Висновок: Ми називаємо себе християнами і визнаємо одно-
го Бога у Пресвятій Тройці, віримо, що Ісус Христос — друга 
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Божа Особа — є Бог і людина. Він прийшов на землю, щоб нас 
навчати і спасти. Ми робимо знак святого хреста, визнаючи, 
що ми — християни.

ІІІ. Закріплення вивченого.  
Формування вмінь і навиків
• Бог є один, але в трьох Особах — Пресвята Тройця.
• Пресвята Тройця — Бог Отець, Бог Син, Бог Святий Дух.
• Ісус Христос — друга Божа Особа, Син Божий — має дві приро-

ди — Божу і людську.
• Коли робимо знак хреста, то три пальці, що їх ми складаємо 

докупи, означають три Божі Особи, а два пальці, притиснуті до 
долоні, — що в Ісусі Христі є дві природи (Божа і людська).

• Я є унікальним Божим творінням, відмінним від інших. Бог мене 
любить і завжди є зі мною.

Пісня-руханка «Бог є з нами»

Бог є з нами, живе Ісус! (3)
Свої руки дай,
Свої ноги дай,
Своє серце дай,
Свого духа дай, гей! 
Бог з нами завжди є!
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ІV. Підсумок заняття
Інтерактивна вправа «Малює Бог»

Катехит ділить учнів на 4 групи.
Матеріали: один листок і один куплет вірша для кожної групи.
Завдання: прочитати вірш, записати його на листку, але два-
три слова зашифрувати (замість слова намалювати малюнок, 
які саме слова — вибирає або група, або катехит). Вкінці групи 
міняються листками і пробують відгадати пропущені зашифро-
вані слова. Зачитують вірш.
Малює Бог 
Синім виділені слова, які легко можна зобразити.
Бог — чудовий художник,
Майстер Він незрівнянний,
Він малює — де хоче,
В Нього фарби живі.
Очі вмию спросоння:
Бог малює вже зрання
Пензлем сонячним дивним
На росинках в траві.

Просто треба навчитись
Бога скрізь пізнавати.
В Нього дуже багато
Незрівнянних ідей!
Я дивлюсь і радію,
Хочу й вам розказати:
Любить Бог малювати,
Бо Він любить людей!

Любить Бог малювати,
Коли сонце сідає.
Він розмішує гарно
Кольорів акварель.
І зірками малює, 
Світлом ніч вишиває,
Грає сяйвом полярним 
Й міражами пустель.

Бог малює на хмарах
У високому небі,
Там, де мчить блискавиця
І гуркочеться грім…
А якщо ти захочеш — 
(Дуже прагнути треба!)
Намалює веселку
Він у серці твоїм.  Автор Галина Левицька
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Катехит: Ви сьогодні прийшли на заняття такі різні, гарні, з різним 
настроєм, але бажаю всім прийти додому із запевненням, що Бог є з 
нами завжди, і ми маємо причину бути радісними попри певні труд-
нощі та негаразди! Тож даруймо свої усмішки усім навколо! (Можна 
роздати наперед приготовані радісні смайлики).

V. Молитва
Знак святого хреста. Добре було б, щоб кожна дитина поволі окремо 
проказала слова молитви: 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові,  
і нині, і повсякчас, і на віки вічні.  
Амінь.
Катехит зачитує:
З нами Бог, розумійте, народи, і покоряйтеся, — бо з нами Бог! 
Почуйте всі аж до краю землі, — бо з нами Бог!
Могутні, покоряйтеся, — бо з нами Бог! 
Велике повечір’я

Д о д ато к  1

Слова до завдання «Правила у нашому класі»

АКТИВНО

ПОВАГА

СЛУХАННЯ

УВАЖНО

ВДЯЧНІСТЬ

ВЧАСНО

ДОПОМОГА

РОЗМОВА

ЧЕСНО

ВІДПОВІДАЛЬНО

ЦІННІСТЬ

ТОЛЕРАНТНО

СПІВЧУТЛИВО
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Д о д ато к  2

Зображення хреста

Латинський хрест, «crux 
ordinaria» («хрест звичайний»)
Один із найбільш уживаних 

хрестів у християнстві. 

Кельтський хрест

Візантійський хрест  
(російський православний)

Коптський хрест

Хрест святого Петра
Це перевернутий латинський 
хрест. Апостол Петро вважав 
недостойним, щоб його було 
розіп’ято так, як Христа, тому 
помер на хресті головою вниз.

Папський хрест
Вказує на авторитет папи
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Хрест Якова Хрест — якір  
(хрест святого Климента)  

Моряцький хрест
Хрест перших мучеників  

християн, що були вбиті з 
а Христову віру.

Єрусалимський хрест
Складається з п’яти грецьких 
хрестів, які, за однією версією, 

символізують п’ять ран  
Христових, за іншою — Христа 

і чотирьох євангелистів

Грецький хрест

За основу взято з Джерело: CREDO: https://credo.pro/2019/10/247739


