
Тема 3. Бог Отець і сотворення світу 

 

Вправа 1 «Інформаційні вікна» 

Необхідні матеріали: аркуші А4 та маркери для кожної групи. 

 

1) Сформуйте 3 групи учасників та роздайте необхідні матеріали. 

2) Дайте завдання в групах: розділити аркуш на 4 частини (віконця). У І-му 

необхідно записати: «Боже творіння – це…» (дати визначення та приклади творіння) 

(2-3 хв.); у ІІ-му: зобразити символом слово «творіння» (3-5 хв); у ІІІ-му – «людина 

нищить Божі творіння, коли…» (продовжити речення списком) (3-5 хв); у IV-му – 

відповідь на питання: «Яка користь людині із збереження Божих творінь?» (2-3 хв). 

3) Представлення напрацювань та обговорення.  

Запитання до учасників: 

- Які мотиви виникають у людини, яка нищить Божі творіння? 

- Чим може обернутись для людини нищення Божих творінь? 

 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Інформаційні вікна» 

 

1) У додатку Zoom сформуйте 3 групи учасників, визначивши їх в окремі 

«кімнати». 

2) Дайте завдання в групах: (представник групи вмикає демонстрацію свого 

екрану, де відкритий документ Word) спільно обговорити та записати на екрані 

(записує представник) 4 колонки відповідей: У І-й: «Боже творіння – це…» (дати 

визначення та приклади творіння) (2-3 хв); у ІІ-й: обговорити, яким символом група 

хотіла б зобразити слово «творіння» (2-3 хв); у ІІІ-й – «людина нищить Божі творіння, 

коли…» (продовжити речення списком) (3-5 хв); у IV-й – відповідь на питання: «Що нам 

дасть збереження Божих творінь?» (2-3 хв). 

3) Поверніть учасників у загальну конференцію та спільно обговоріть 
результати із демонстрацією екранів кожної групи. 

Запитання до учасників: 

- Які мотиви виникають у людини, яка нищить Божі творіння? 

- Чим може обернутись для людини нищення Божих творінь? 

 

 

Вправа 2 «Про пізнання Бога» 

Необхідні матеріали: Святе Письмо (Мудр. 13, 1-10), аркуші А4, ручки для кожної 

групи. 

 

1) Сформуйте 3 групи учасників та роздайте необхідні матеріали. 

2) Дайте завдання у групах прочитати Мудр. 13, 1-10. 

3) Запропонуйте спільно у групах відповісти на запитання згідно тексту: 

- Яких людей уривок називає «дурними»? 

- Чому такі люди «не виправдані»? 

- Через що можемо пізнавати Бога? (5-10 хв) 



4) Представлення напрацювань та обговорення. 

Запитання до учасників: 

- Чому важливо пізнавати Бога? 

- Через що/через кого ви бачите Божу дію у своєму житті? 

 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Про пізнання Бога» 

Необхідні матеріали: Святе Письмо (Мудр. 13, 1-10), записник та ручка у кожного 

учасника. 

1) Спільно прочитайте Мудр. 13, 1-10. 

2) Запропонуйте учасників самостійно відповісти на наступні питання згідно 

уривку: 

- Яких людей уривок називає «дурними»? 

- Чому такі люди «не виправдані»? 

- Через що можемо пізнавати Бога? (5-10 хв) 

4) Представлення напрацювань та обговорення. 

Запитання до учасників: 

- Чому важливо пізнавати Бога? 

- Через що/через кого ви бачите Божу дію у своєму житті? 

 

 

 

 


