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Тема 6 
Бог дав нам  
батьків і вихователів

Мета катехитична — загальна
Розуміти, що кожна катехиза є зустріччю з Господом Богом і мож-
ливістю краще Його пізнати; ознайомити з біблійними уривками 
із Сир 3, 1-14; усвідомлювати, що той, хто шанує батька і матір, буде 
щасливий.

Мета навчальна — детальніші вимоги
Дитина знатиме: біблійні повчання про пошану до батьків (на осно-
ві Сир 3, 1-14); Святе Письмо говорить, що той, хто шанує батька 
і матір, — буде щасливий; Батьки і вихователі вчать нас того, що 
добре; через батьків і вихователів Бог говорить до нас. 
Дитина вмітиме: навести приклад, як поважають і слухають батьків, 
учителів.
Провідна думка: «Діти, слухайтеся батьків у всьому, бо це Господеві 
вгодне» (Кол 3, 20).
Методи: візуалізація, бесіда, асоціативний кущ, рухлива гра.
Дидактичні матеріали: родинні фотографії, які принесли діти, тема-
тична картка «Святе Письмо», «Серце».
Час проведення: 40-45 хв.

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування (10 хв.)

Привітання
Катехит: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на сьогоднішньому занятті. 
Дуже люблю, коли приходите на нашу спільну зустріч.

Молитва
Катехит запрошує дітей до покуття, вчить із шаною приступати до 
молитви. Показує дітям, як складати пальці та робити на собі знак свя-
того хреста. Катехит промовляє, діти повторюють: 

В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
Катехит разом із дітьми молиться «Отче наш». Після молитви просить, 
щоб діти сказали своє прохання вголос, а також, щоб кожен учень назвав 
імена своїх батьків чи опікунів.
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Катехит: Добрий Боже, дякуємо за наші родини, які Ти огортаєш опі-
кою. Амінь. 

Добрий Боже, дякуємо Тобі за … (імена батьків). Амінь.
Закінчуючи молитву, всі разом кажуть «Амінь».

ІІ. Актуалізація опорних знань.  
Мотивація навчальної діяльності
Метод «Асоціативний кущ»

На дошці є плакат «Святе Письмо». (Додаток 1). Від цього плака-
та катехит малює стрілочки. Коли дитина дає відповідь на запи-
тання, катехит, відповідно до стрілочок, надписує слова. 

• Яка книга є найголовнішою зі всіх книг на світі?
• Про що/кого розповідається у Біблії?
• Де найчастіше ми чуємо розповіді зі Святого Письма?
• Які розповіді із Святого Письма ви знаєте?
• Як ми повинні ставитися до Святого Письма?

Ми з вами запам’ятали, що Святе Письмо — це особлива Книга 
для всіх християн. Із Біблії ми дізнаємося правду про Господа 
Бога. Ми повинні шанобливо ставитися до Святого Письма.
Оповідання «Бабуся»
Чомусь усі думають, що непосидами бувають тільки діти. 
От у мене, наприклад, непосида — бабуся. Всюди її повно. 
У хаті порається, на подвір’ї хазяйнує. Квітів у неї, мов у раю. 
І коли тільки вона встигає про всіх і про все подбати? Я, звісно, 
завжди біля неї кручуся. Трохи допомагаю, трохи заважаю…
Донедавна моя бабуся працювала в музичній школі. Тепер 
вона на пенсії, але улюбленої роботи не покинула. Ще досі 
приходять учні на додаткові заняття перед академконцерта-
ми. Але головною її ученицею тепер є я,  Оленка. Ох і бідне ж 
наше фортепіано!
А ще бабуся керує церковним хором на парафії. Перед святом 
Покрови йшла вона на репетицію. Конче хотіла ще кілька разів 
повторити з хористами нову Богородичну пісню. А повертала-
ся, то вже темно було, мряка сіялась. І треба ж було такому ста-
тися… Впала моя бабуся… На щастя, телефон не розбила, тож 
дала знати, і мій тато привіз її додому.
– Певно, Господь вирішив дати мені відпустку, — намагалась 
пожартувати бабуся, щоб мене заспокоїти, але я бачила, що їй 
дуже боляче.
А вранці бабусю повезли до лікарні. Мама зателефонувала 
і сказала, що приїде нескоро, бо бабусю оперуватимуть. Як же 
довго тягнувся час… Я підійшла до фортепіано, легко провела 
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пальцями по клавішах. Тут же прибігла наша киця Нотка, 
почала до мене ластитися і сумно нявчати.
– Що робила би бабуся на моєму місці, Нотко?
Нотка ніби по команді вийшла в коридор і вмостилася біля 
бабусиних черевиків.
– О, дякую, Нотко! Як я сама не здогадалася! Та ж свято сьогод-
ні! Бабуся пішла би до церкви!  і я хутенько почала збиратися.
У церкві було по-святковому затишно. До початку служби я 
молилася за бабусю. А потім підійшла поближче до хорис-
тів. Навіть підспівувала, бо вже знала багато молитов. Під час 
Причастя хор мав співати нову пісню, і мені спало на думку 
записати її на телефон. 
Після церкви я зателефонувала батькам, і невдовзі по мене 
приїхав тато. Розповів, що операція пройшла добре, але бабу-
ся ще спить. Я увімкнула телефон, щоб тато прослухав пісню. 
Йому дуже сподобалось.
А що як…  вигукнули ми одночасно.
Ми тихенько увійшли в палату. Бабуся лежала в ліжку. Така 
рідненька і така незвично спокійна. Тільки пальцями час від 
часу рухала, ніби на клавіші тиснула. Тато прошепотів мамі 
на вухо, що ми придумали. Мама усміхнулася і кивнула мені 
головою. За мить у палаті зазвучала величальна Богородиці. 
– Чи то я вже на небі, що ангельські співи чую? — трохи див-
ним голосом мовила бабуся.
«Я так і знала!» — з радості моє серце ледь не вистрибнуло 
з грудей.
– Ой, а звідки в тебе пісня? — спантеличено спитала бабуся 
у мами.
Це Оленка записала.
– Моя люба дівчинка! Певно дуже за мене молилася, бо чую, 
що вже здоровію. А що каже лікар? Коли додому? 
– О-о, начуваймося, бабуся непосида повертається!

Світлана Янів
• Що робила Оленчина бабуся на парафії?
• Що трапилось з бабусею по дорозі з репетиції?
• Чим Оленка дуже потішила бабусю?
• Про що свідчить такий вчинок Оленки?

Катехит: У мене для вас дещо є (показує свої родинні фотографії). 
Але тепер я дуже хочу познайомитися і з вашими родинами. 
Чи ви принесли фотографії ваших родин? (Катехит бере в руки 
родинні фотографії, які принесли діти. Якщо раптом хтось забув, 
то просить намалювати свою родину). Які ви щасливі та усміх-
нені на них! Ваша сім’я є дуже важливою для вас. Ми повинні 
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дякувати Богу за наших батьків, які дбають про нас та дуже 
сильно нас люблять. Вони для нас є дуже особливі та найдо-
рожчі.
Діти розповідають про своїх батьків 
У кожного із нас є свої обов’язки у сім’ї 

• Хто у вашій родині готує їжу?
• Хто прибирає?
• Хто миє посуд?
• Хто купує продукти?
• Хто виносить сміття?
• Чи допомагаєте мамі (татові, бабусі…) прибирати (готу-

вати…)? 
• Які ваші обов’язки в домі?

Отже, що треба робити для того, щоб родина була щаслива? 
(Допомагати одне одному, поважати одне одного і піклуватися 
одне про одного).

Метод «Родинне серце» 

На дошці є велике зображення серця. Всередині цього серця є 
напис — БОГ. Навколо сердечка катехит прикріплює родинні 
фотографії учнів. 
Катехит: Дивіться, яке гарне серце у нас вийшло. Але найго-
ловнішим є Бог. Це Він сотворив нашу сім’ю і опікується нею. 
Ми повинні щодня дякувати Богу за нашу сім’ю. 
Важливо наголосити, що не всі діти мають тата і маму. Деяки-
ми дітками опікуються вихователі. 

IІІ. Вивчення нового матеріалу.  
Читання Святого Письма
Мене, вашого батька, слухайте, діти, і так чиніте, щоб спасенни-
ми бути (Сир 3, 1).

Катехит: Як ми повинні ставитися до батьків?
Господь Бог у Біблії сказав нам, щоб ми слухалися та любили наших 
батьків.

Ділом та словом шануй твого батька, щоб його благословення 
зійшло на тебе (Сир 3, 8).

Катехит: Що означає поважати батьків?
Ми повинні робити добрі справи для тата і мами, говорити їм гарні 
слова, не ображати їх.

Дитино, допомагай твоєму батькові… і не засмучуй його за його 
життя (Сир 3, 12).
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Катехит: Чи повинні ми допомагати нашим батькам?
Так, наша допомога батькам є дуже цінна і важлива.
Катехит: Святе Письмо говорить, що той, хто шанує батька і матір, 
буде щасливий. Батьки і вихователі вчать нас того, що добре. Через 
батьків і вихователів Бог говорить до нас. Ми повинні молитися 
до Бога за наших батьків та вихователів.
Ви є великим даром від Господа Бога для своїх батьків. Вони люблять 
вас великою любов’ю. Організовуюють відпочинок, щоб разом весело 
проводити вільний час. Коли ви хворієте, батьки завжди залишають-
ся з вами та турбуються про вас. А найголовніше, батьки вчать вас 
любити Бога й інших людей. Від того, як ми ставимося до батьків, 
залежить настрій у цілій родині. Коли тато з мамою повертаються 
з роботи, обніміть їх, зробіть для них щось приємне.

ІV. Закріплення вивченого.  
Формування вмінь і навиків
Гра «Правда чи неправда» 

Катехит у навчальному класі робить дві локації. Перша локація 
називається «Правда», а друга — «Неправда». Діти стоять посе-
редині класу. Катехит зачитує питання, на які потрібно відпо-
вісти «Так/Ні». Коли дитина вважає, що треба відповісти «Так», 
вона біжить на локацію «Правда». Якщо ж, на її думку, відповідь 
має бути «Ні», то біжить на локацію «Неправда». 
Катехит: Як ви думаєте:

• коли ви слухаєте батьків, вони сумують? 
• чи радіють батьки, коли ви допомагаєте їм? 
• чи сумують батьки, коли ви робите погані вчинки? 
• чи радіють батьки, коли діти не хочуть збирати іграшки? 
• чи засмучуються батьки, якщо діти не хочуть допомогти 

їм поприбирати у домівці? 
• чи приємно батькам, якщо ви робите погані вчинки? 
• коли допомагаєте татові та мамі, то батьки радіють? 

Катехит: Молодці, ви дуже гарно відповіли на запитання. 
Подивіться, скільки радості ми можемо приносити нашим 
батькам, коли є чемні.

V. Підсумок заняття
• Батьки/вихователі — це ті люди, які люблять нас найбільше. 

День, коли ми народилися, став для них особливим. Ми повинні 
шанобливо ставитися до наших батьків та вихователів. Батьки 
і вихователі вчать нас того, що добре.
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• Святе Письмо говорить, що хто шанує батька і матір — буде 
щасливий. Через батьків і вихователів Бог говорить до нас. 
Ми повинні молитися за наших батьків. 

VI. Молитва 
Катехит: На кінець нашого заняття помолимося.
Катехит промовляє молитву: Добрий Боже, дякуємо Тобі за наших 
добрих батьків.
Діти відповідають: Дякуємо Тобі, Боже!
Катехит: Просимо Боже, бережи нас та наших батьків/вихователів.
Діти: Просимо Тебе, добрий Боже!
Амінь. 
Катехит: Дорогі діти, обіймайте своїх батьків та приносьте їм лише 
радість. І ніколи не забувайте молитися за маму і тата.
Слава Ісусу Христу! 
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