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Тема 1 
Віримо в єдиного Бога
Мета катехитична загальна
Пізнавати правду про триєдиного Бога; формувати поставу вірності 
Пресвятій Тройці.

Мета навчальна 
Дітина знатиме: що є три Божі Особи — Отець, Син і Святий Дух; що 
три Божі Особи постійно спілкуються в любові; що основи нашої віри 
коротко подано у «Символі віри».
Дітина вмітиме: пояснити своїми словами, що означає «вірую в єди-
ного Бога», назвати осіб Пресвятої Тройці, чітко виконувати рухи хрес-
ного знамення, виразно промовляти слова молитви.
Провідна думка: «Коли ввесь народ хрестився, і коли Ісус, охрестив-
шись, молився, відкрилось небо, і Святий Дух у тілеснім вигляді, не-
мов голуб, зійшов на Нього, та залунав з неба голос: «Ти — мій Син 
любий, Тебе я вподобав» (Лк 3, 21-22).
Методи: пісня з рухами, бесіда, «Сонечко» (модифікований варіант),  
«Ланцюжок».
Дидактичні матеріали: кубик настрою, відео пісні з рухами «Ісусе, Ти 
кличеш нас», карточки для відповідей, ручки, смужки кольорового 
паперу (з розрахунку 3-5 смужок для кожної дитини у групі), клей, 
клейка стрічка.

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування

Катехит сердечно зустрічає дітей. Коротенько розмовляє з кожним при 
вході. Катехит може тримати в руках «кубик настрою» (Додаток 1) і ки-
дати чи давати його дитині, яка заходить до класу. Дитина вибирає собі 
«сонечко», яке відповідає її настрою. Катехит відповідно реагує: комусь 
підморгує, когось підбадьорює, когось заспокоює тощо.

Привітання
Катехит: Дорогі діти! Тішуся, що ми знову зібралися в цьому затиш-
ному класі. Що можемо разом цікаво проводити час, разом молитися 
і дізнаватися щось нове про нашого Небесного Отця. Бо немає в житті 
християнина нічого важливішого, ніж вчитися жити з Богом. 

Молитва
Катехит запрошує дітей до покуття. Нагадує, як треба складати пальці 
та робити на собі знак хреста. Катехит промовляє, діти повторюють:
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Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові,  
і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Катехит: Цією молитвою, вона називається «Славослов’я», ми про-
славляємо, тобто хвалимо, величаємо Бога, у якого віримо. А віримо 
ми в єдиного Бога — Пресвяту Тройцю. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух 
Святий — це три Особи Пресвятої Тройці, які постійно спілкуються 
в любові.

ІІ. Актуалізація опорних знань
Катехит: На минулому занятті ми з вами говорили про Ісуса, Божого 
Сина. Про те, як Він розповідав людям про Бога, як навчав, як любив, 
щоб до Нього приходили діти. А ще ми дізналися, що Ісус нас кличе, 
запрошує. Хто з вас пригадує, куди кличе нас Ісус? Куди ми є запро-
шені?
Відповіді дітей.
Катехит підсумовує: Ісус любить нас. Він кличе нас у дорогу, яка веде 
до Бога. Він вчить нас, як треба жити, щоб прийти до Божого Царства, 
до якого ми всі є запрошені.

Пісня з рухами «Ісусе, Ти кличеш нас»

Катехит вмикає відеоролик (Християнські пісні з рухами для ді-
тей та молоді з диску «Бог любить всіх людей» https://ct.ugcc.ua/
video/27554) або сам наспівує слова пісні, каже, коли і які рухи тре-
ба робити. Діти повторюють. Після цього всі разом співають.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.  
Читання Святого Письма

Катехит: Сьогодні на молитві ми вчилися прославляти нашого Бога — 
Пресвяту Тройцю — Отця, Сина і Святого Духа. Пресвята Тройця — 
це джерело любові. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий усе роблять 
з любов’ю і чудово взаємодіють. Бог Отець з любов’ю творить світ. Бог 
Син з любов’ю навчає. Бог Святий Дух з любов’ю провадить, надихає 
творити добро. 
Пресвята Тройця об’явилася, тобто відкрилася, виявила своє існуван-
ня тоді, коли Ісус хрестився в Йордані. Послухаймо, уважно, як це було.
Катехит шанобливо відкриває Біблію і зачитує фрагмент:
Коли ввесь народ хрестився, і коли Ісус, охрестившись, молився, від-
крилось небо, і Святий Дух у тілеснім вигляді, немов голуб, зійшов на 
Нього, та залунав з неба голос: «Ти — мій Син любий, тебе я вподо-
бав». 
Лк 3, 21-22
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Бесіда «На Йордані»

Катехит вмикає спокійну музику (плюскіт ріки, щебет пташок…), 
щоб налаштувати дітей на розмову.
Катехит: Ми почули сьогодні про ще одну дуже важливу подію 
з життя Ісуса. Про те, що трапилося, коли Ісус після охрещення 
молився. Уявімо собі цю подію. На березі річки Йордан зібра-
лося багато людей. Вони також прийшли туди, щоб охрестити-
ся. І раптом «відкрилося небо», і на Ісуса, ніби голуб, зійшов 
Святий Дух, а з неба залунав голос Бога Отця. Як ви думаєте, 
що відчули в ту мить люди? Як би ви почувалися, що робили б, 
якби стали свідками такої особливої події. Подумайте хвильку 
і напишіть на листочку, яке почуття би вас охопило.

Метод «Сонечко» (модифікований варіант)

Катехит роздає кожній дитині по два невеликі листочки. На од-
ному запропоновано кілька варіантів відповіді на поставлене за-
питання (страх, здивування, захоплення, шок тощо). (Додаток 2). 
Дитина вибирає собі якийсь із них і пише його, або свій варіант 
на другому листочку. Коли діти напишуть, катехит збирає ли-
сточки і разом із дітьми, сортуючи листочки за відповідями, ви-
кладає «промінчики сонечка».
Катехит підсумовує: Під час хрещення Ісуса трапилась незви-
чайна і дуже важлива подія. Того дня об’явилася Пресвята 
Тройця — один Бог у трьох Особах. Бог, у якого ми віримо. 
Коли ми говоримо про Бога, то насправді є багато речей, які 
важко пояснити, зрозуміти. Не тільки дітям, дорослим теж. 
І не треба боятися, якщо в нас виникають різні думки, різні 
почуття, навіть сумніви, чи різні питання щодо віри. Зараз ми 
з вами послухаємо, як про Пресвяту Тройцю розмовляли тато 
з сином.
Якщо є така можливість, то попросити, щоб цього вірша прочи-
тали (наприклад, хтось із старшокласників) в особах: слова авто-
ра, хлопчик і тато. Якщо ні, то катехит читає сам, інтонаційно 
наголошуючи важливі моменти.
Троє чи Один?
Якось Гліб прийшов до хати: 

– Тату, хочу я спитати: 
Бог у нас один?

– Один.
– Але ж є у Нього Син. 
Третім є ще Дух Святий, — 
каже батькові малий. 

– Як же твердиш ти: Один? 
Троє: Дух, Отець і Син.

Батько мовить:
– Глібе, Тройця — це велика таємниця.
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Бог один у трьох Особах.
Хоч немає браку в спробах
Вічну Тайну пояснити,
важко те нам зрозуміти.

– І невже не можна, тату,
нам про Бога й краплі знати?
Каже батько: — Добре, синку,
поясню тобі краплинку.

Хтось казав, не знаю хто:
наче сонце, Тройця-Бог,
що Отець — як ясний круг,
Син — як промені навкруг,
Дух Святий — немов тепло,
щоб все квітло і росло.
Хоч три речі, все одно це
лиш одне яскраве сонце.
Так і Тройця — Бог Один:
Бог Отець, і Дух, і Син.
Галина Манів

Запитання для обговорення
• З чим у цьому вірші автор порівнює Пресвяту Тройцю?
• На якому ще прикладі можна пояснити, що «три» може 

бути в «одному»?
• До кого ви звертаєтесь із запитаннями щодо молитви, віри?

Катехит підсумовує: У різному віці перед нами виникатимуть 
щораз інші запитання щодо віри. Бо наша віра росте разом 
із нами. Коли, наприклад, зводять будинок, то насамперед за-
кладають міцний фундамент, який витримає всю надбудову, 
всі поверхи. 
Подібно є з вірою. Вона мусить мати міцну основу, яка зго-
дом дозволить нашій вірі рости і розвиватися. Основи нашої 
християнської віри викладено у «Символі віри», або у «Вірую». 
Першими словами є «Вірую в єдиного Бога…» . Вони співзвучні 
з темою нашого сьогоднішнього заняття. А це означає, що ми 
з вами починаємо вивчати «Символ віри», бо хочемо дати до-
бру основу своїй вірі. 

Метод «Ланцюжок»

Катехит роздає дітям по 3-5 кольорових смужок і просить напи-
сати на кожній із них імена людей, які допомагають їм зростати 
у вірі. Потім діти склеюють ці смужки, з’єднуючи їх між собою 
у довгий ланцюжок, який за допомогою клейкої стрічки можна по-
чепити (наприклад, під час заключної молитви, коли буде подяка 
Богові за людей, які нам допомагають зростати у вірі) на заздале-
гідь вибраному видному місці у класі. 
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Катехит підсумовує: Рослині для того, щоб рости, цвісти і при-
носити смачні плоди, потрібно доброго ґрунту, води, сонечка, 
належного догляду. Ми також потребуємо допомоги різних 
людей, для того, щоб могти зростати у вірі та впевнено кроку-
вати дорогою до Бога. 

V. Підсумок заняття
• Ми віримо в єдиного Бога — Пресвяту Тройцю. Отець, Син і Свя-

тий Дух — це три Особи Пресвятої Тройці. Молитва на прославу 
Пресвятої Тройці називається «Славослов’я».

• Пресвята Тройця об’явилася тоді, коли Ісус хрестився на ріці 
Йордан. Важко пояснити і зрозуміти, як таке і ще багато іншо-
го, що ми дізнаємося про Бога, могло статися. Прийняти це нам 
допомагає віра.

• Є багато людей, які допомагають нам зростати у вірі. Це і наші 
батьки, і бабусі та дідусі, хресні, а також наші священники, ка-
техити. Не треба боятися чи соромитися, коли в нас виникають 
якісь питання, які стосуються віри. 

Домашнє завдання
Прочитати матеріал у підручнику для дітей і виконати завдання. 

VІ. Молитва
Катехит запрошує дітей до покуття, промовляє подячні фрази, діти піс-
ля кожної кажуть «Амінь».

• Дякуємо, Боже, за нашу сьогоднішню зустріч.
• Дякуємо за те, що відкриваєш нам правду про себе.
• Дякуємо за людей, які допомагають нам зростати у вірі. 

Після цього виголосу можна почепити кольоровий ланцюжок.
І на закінчення прославимо нашого єдиного Бога — Пресвяту Тройцю — 
молитвою, яку ми сьогодні вивчили.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові,  
і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
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Д о д ато к  1
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Д о д ато к  2

радість

страх

здивування

захоплення

шок

паніка

схвилювання

тривога

напруження

сум


