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Підсумкове заняття  
до першого розділу
Ми є Церква

Мета катехитична — загальна
Ми є Церква.

Мета навчальна
Дитина знатиме: як Церква, ми віримо; як Церква, ми молимося; як 
Церква, ми живемо.
Дитина вмітиме: навести приклад, по чому видно, що ми християни, 
хотітиме бути добрим християнином.
Методи: гра «Музична скринька», письмове тестове завдання.
Дидактичні матеріали: скринька (коробка), листочки із запитаннями 
із Додатку 1, запис веселої дитячої музики (може бути диск «Співай-
мо Господу разом». Християнські пісні для дітей та молоді. Патріарша 
Катехитична комісія УГКЦ), видрукувані тестові завдання для кожної 
дитини із Додатку 2.

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування

Привітання
Катехит вітає учнів, запитує кожну дитину про її настрій, підбадьорює 
добрим словом.

Молитва
Катехит запрошує дітей до покуття. Моляться «Молитву до всіх свя-
тих».

ІІ. Актуалізація опорних знань
У часі наших зустрічей ми багато дізналися і навчилися про церкву. 
Ми знаємо, що саме слово «церква» має два значення:
Церква — це спільнота християн (у цьому значенні пишемо слово з вели-
кої літери),
церква — це Божий храм, місце, де в особливий спосіб перебуває Бог 
(у цьому значенні пишемо з маленької). 
Як спільнота християн (Церква), ми віримо, молимося і живемо.
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Пропонуємо, для початку, гру на повторення усього вивченого мате-
ріалу. А відтак письмовий підсумковий тест. 

ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу
Гра «Музична скринька»

Необхідні матеріали: скринька (коробка), листочки із запитан-
нями, запис веселої дитячої музики (може бути диск «Співаймо 
Господу разом». Християнські пісні для дітей та молоді. Патріар-
ша Катехитична комісія УГКЦ).
Катехит складає у спеціально приготовлену скриньку (може 
бути коробка з-під цукерків чи печива) окремі листочки із запи-
таннями (запитання у Додатку 1). Учні сідають у коло. Катехит 
вмикає музику, а діти швидко передають скриньку по колу. Коли 
музика зупиниться, той учень, у руках якого опинилася скринька, 
відкриває її і витягує листочок із запитанням. Його завдання — 
голосно прочитати запитання і дати на нього відповідь. Опіс-
ля музика продовжується, скриньку передають далі, потім пау-
за, наступний учень витягує запитання і дає на нього відповідь 
і т. д.
Гра завершується, коли скринька спорожніє. Опісля катехит 
запрошує учнів сісти на свої місця за партами і роздає листочки 
із підсумковим тестовим завданням. Письмова робота включає 
ті самі запитання, які звучали під час гри «Музична скринька» 
і спрямовані на закріплення здобутих знань. Також це дасть змо-
гу катехитові отримати інформацію про знання кожного учня.

Підсумковий тест 

Катехит робить копію тестового підсумкового завдання для кож-
ного учня (Додаток 2). Пояснює, що за цю роботу вони отрима-
ють оцінку. Час виконання завдання 15-20 хв.
Після того, як усі учні здадуть свої роботи, катехит може опита-
ти дітей (на оцінку) молитви, які вони вивчили за цей час.

ІV. Молитва
На завершення заняття катехит запрошує дітей подякувати Богу за 
сьогоднішню зустріч. Моляться «Символ віри».



Щоб належати до спільноти Церкви 
треба бути ... 

Хто саме об’єднує в одне ціле усіх 
християн? 

Ми йдемо за Ісусом,  
коли робимо ...? 

Чому Церква називається 
католицькою? 

Що доручив Ісус Христос 
апостолам? 

Хто є наступником  
апостола Петра? 

Кожен християнин одягнений у Христа, 
а його зовнішній символ це — ... 

Д о д ато к  1



Яким словом ми називаємо 
12 учнів Ісуса? 

Ісус запрошує кожну людину  
бути ... 

Чому ми називаємо святих 
радісними людьми? 

Церква є єдина, свята,  
соборна і .... 

Чи УГКЦ є тільки для українців? 

Що означає термін Греко-
Католицька Церква? 

Що означають 3 куполи  
на церкві? 



Що означають 5 куполів на церкві?  

Що означають 13 куполів 
на церкві? 

На які три частини ділиться храм?

Хто перший проповідував Добру 
Новину на київських землях? 

Що таке парафія? Яку назву носить 
парафія, до якої ти належиш?

Яку роль у парафіяльній  
спільноті ти можеш виконувати? 

Які служіння у парафіяльній 
спільноті тобі відомі? 



Чому ми називаємо християнську 
сім’ю «домашньою Церквою»? 

Назвіть місце, де ми найперше  
пізнаємо Боже Слово і вчимося 
молитися? 

Який «рецепт» щастя пропонує 
нам Церква? 

Хто сьогодні має владу діяти 
в імені Ісуса Христа? 
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ТЕСТ

1. Щоб належати до спільноти Церкви, треба бути ... 
 ☐ охрещеним
 ☐ святим
 ☐ вибраним

2. Хто саме об’єднує в одне ціле всіх християн? 
 ☐ дяк
 ☐ Ісус Христос
 ☐ вода

3. Ми йдемо за Ісусом, коли робимо ...? 
 ☐ чай
 ☐ коли умиваємося
 ☐ конкретні вчинки любові

4. Чому Церква називається католицькою?
 ☐ бо народилася в катакомбах
 ☐ бо присутня у всьому світі
 ☐ бо так її назвали апостоли

5. Що доручив Ісус Христос апостолам?
 ☐ проповідувати Добру Новину
 ☐ ховатися від людей
 ☐ молитися

6. Хто є наступником апостола Петра?
 ☐ президент
 ☐ священник
 ☐ Папа Римський

7. Яким словом ми називаємо 12 учнів Ісуса? 
 ☐ апостоли
 ☐ брати
 ☐ диякони

8. Ісус запрошує кожну людину бути ... 
 ☐ уважною
 ☐ нечемною
 ☐ святою

Д о д ато к  2
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9. Чи УГКЦ є тільки для українців? 
 ☐ так
 ☐ ні 
 ☐ не знаю

10. Що означає термін «Греко-Католицька Церква»? 
 ☐ Церква, яка є частиною великої католицької сім’ї,  

що практикує візантійську традицію
 ☐ Церква, в яку ходять тільки діти
 ☐ таку назву придумали люди

11. Що означають три куполи на церкві? 
 ☐ три пори року
 ☐ Пресвяту Трійцю
 ☐ Йосифа, Марію та Ісуса

12. Що означають тринадцять куполів на церкві? 
 ☐ тринадцять видів квітів
 ☐ тринадцять ангелів
 ☐ Ісуса Христа і 12 апостолів

13. На які три частини ділиться храм? 
 ☐ притвор, храм вірних, святилище
 ☐ передня частина, середина, задня частина
 ☐ вхід, вихід, бічні сторони

14. Хто перший проповідував Добру Новину 
на Київських землях? 

 ☐ святий Йосафат
 ☐ апостол Тома
 ☐ апостол Андрій

15. Що таке парафія? 
 ☐ це церковна спільнота, що має свого провідника
 ☐ це кафе, де можна з’їсти смачне морозиво
 ☐ це місце, де можна пограти футбол

16. За що відповідальний парох на парафії? 
 ☐ щоб ніхто не був голодний
 ☐ щоб було тепло у церкві
 ☐ за пастирську опіку над своїми парафіянами



74

17. Вибери служіння, які стосуються парафіяльної 
спільноти? 

 ☐ дяк, регент, паламар, катехит, дзвонар
 ☐ продавець, гітарист, актор
 ☐ футболіст, боксер, повар

18. Чому ми називаємо християнську сім’ю «домашньою 
Церквою»? 

 ☐ бо у ній присутній Бог
 ☐ бо члени сім’ї ходять до церкви
 ☐ бо вони разом роблять закупи

19. Назвіть місце, де ми найперше пізнаємо Боже Слово 
і вчимося молитися?

 ☐ на вулиці
 ☐ на ринку
 ☐ у сім’ї

20. Який «рецепт» щастя пропонує нам Церква? 
 ☐ правила дорожнього руху
 ☐ шість церковних заповідей
 ☐ посміхатися


