РІЗДВО ХРИСТОВЕ
Мета катехитична — загальна
На Різдво святкуємо народження Ісуса Христа; радіємо народженню
Божого Сина; Бог став людиною, щоб ми могли бути святими.

Мета навчальна — детальніші вимоги
Дитина знатиме: біблійну розповідь про те, як народився Ісус Христос; Ісус Христос — це Божий Син, друга Божа Особа; Ісус Христос —
це Бог і людина.
Дитина вмітиме: наводити приклади звичаїв святкування Різдва; вітатися: «Христос рождається!» — «Славімо Його!».
Методи: бесіда, тематична гра, метод «Ехо».
Дидактичні матеріали: речі для немовляти, ватман, зображення
будинку (4 копії), зображення стаєнки, зображення Йосифа, Марії, Ісуса, пастухів, овечок, мудреців, різдвяної зірки, клей, ножиці, кольоровий папір, аркуші білого паперу, стрічка (30 см), сіно.
Час проведення: 40-45 хв.

І. Вступ. Організація групи
Привітання
Катехит: Який християнський привіт ми вживаємо у різдвяному часі?
«Христос рождається!» А відповідаємо: «Славімо Його!».
Ділимо дітей на дві групи: одна говорить привіт, а друга відповідає.

Молитва
Катехит запрошує дітей до покуття. Показує дітям, як складати пальці
та з пошаною робити на собі знак святого хреста. Катехит промовляє,
діти повторюють: «В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь».
Катехит разом із дітьми молиться «Отче наш».

ІІІ. Емоційне налаштування. Активізація.
Вивчення нового матеріалу
Катехит: Діти, погляньте, що є в моїй сумці. Кому необхідні ці речі?
Сьогодні ми будемо говорити про народження особливої Дитини —
Божого Сина.
У сумку складіть речі, які необхідні для немовляти: пляшечку, пипку,
повзунки, іграшку, брязкальце. Діти по черзі витягають із сумки речі,
називаючи їх.
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Отож, ми з вами вирушаємо в мандрівку на багато-багато років назад.
І подумки переносимось у місто Назарет. Тут живе добрий чоловік
Йосиф та заручена з ним дівчина Марія, якій ангел сповістив, що вона
стане Матір’ю Божого Сина. Ангел з’явився і Йосифу так сказав: «Не
бійся взяти Марію за жінку. Бог зіслав на неї Святого Духа, і вона
народить Сина і ти даси Йому ім’я Ісус» (див. Мт 2, 20-21). З того часу
Йосиф піклувався про Марію.
Кесар Август велів переписати всіх людей. Тому Йосиф і Марія вирушили до свого рідного міста Вифлеєм. У жодному заїзді не було місця, тому вони знайшли собі притулок у стаєнці. Там і народився Ісус.
Марія сповила Дитятко і поклала Його в ясла. А в небі над стаєнкою
засяяла яскрава зірка.

Руханка «Перепис»
Катехит: Чи хочете йти у Вифлеєм разом з Йосифом та Марією?
Ми ідемо топ-топ-топ,
По дорозі гоп-гоп-гоп. (Діти марширують на місці).
Хай запише нас учитель, (Імітуємо процес письма).
Щоб усіх перелічити. (Вказівним пальцем імітуємо лічбу).
Спільна композиція «Перепис групи»
На великому аркуші паперу катехит записує імена дітей. Потім
скручує листок у рулон і зав’язує кольоровою стрічкою.

Бесіда
Ось ми вже прийшли та записались. Пора і відпочити. Починає вечоріти. Але де знайти місце для ночівлі, якщо все місто
переповнене такими мандрівниками, як ми?

Вправа «Шукаємо будинок» (додаток 1)
У кімнаті по кутах розвішані зображення будинків (Додаток 1).
Біля кожного будинку стоять господарі, яких обирає катехит
серед дітей. Всі рухаються за катехитом і просяться переночувати. Господарі відмовляють. Мандрують до четвертого будинку.
Тут їм пропонують зупинитись у стаєнці, яка прикріплена на
ватмані. Катехит продовжує розповідь і одночасно діти створюють аплікацію вертепу на цьому ж ватмані.
Катехит: Марія з Йосифом знайшли притулок у стаєнці — місці, де зазвичай тримають домашню худобу. (Катехит прикріплює на ватман зображення Йосифа і Марії з додатку 2). Тут пахне
сіном. (Якщо є можливість, катехит дає дітям понюхати сіно).
Підметімо стаєнку, як, мабуть, це зробив Йосиф. (Діти імітують, що підмітають підлогу). Там і народилось Дитятко. Марія
сповила Ісуса і поклала у ясла. Яслами називалася годівниця
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для худоби. Гадаю, що Йосиф добре почистив їх, перш ніж
покласти туди Божого Сина.

Практичне завдання «Готуємо ясла для Ісуса»
Катехит: Щоб покласти Ісуса в ясла, потрібно їх підготувати
і зробити м’якими.
Діти «застеляють» ясла, приклеюючи в них тонкі смужки жовтого паперу (або кладуть сіно з додатка 2). Коли закінчать роботу,
катехит кладе зображення Ісуса в ясла.
Звучить колядка «Свята ніч, тиха ніч».
Катехит:
У Вифлеємі ніч настала.
Солодко всі люди спали.
Серед зір зоря з’явилась —
Небо нею освітилось.
Тільки пастухи не спали. Вони випасали своїх овечок. І враз
побачили на небі світло та багато ангелів. Покажімо, як вони
здивувались. (Діти показують здивування, говорять між собою,
як могло це статись).
Пастухи першими довідалися про народження Ісуса. Ангели
промовили до них: «Не лякайтесь, бо звіщаємо вам велику
радість» (Лк 2, 10).

Метод «Ехо»
«Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель…»
(Лк 2, 11).
Діти тричі повторюють за катехитом, спочатку дуже голосно,
потім помірно, потім дуже тихенько. Так декілька разів.
Ангели співали: «Слава на висотах Богу й на землі мир людям
Його вподобання» (Лк 2, 14).

Вправа «Пошук овечок» (додаток 2)
Пастухам допоможіть,
Всіх овечок віднайдіть.
Діти шукають по кімнаті захованих овечок. Коли знайдуть усіх,
катехит прикріплює на ватман пастухів, а діти кріплять овечок.
Мудреці спостерігали за небом і побачили дуже дивну яскраву зірку. Добре обдумавши побачене, мудреці зрозуміли, що
це народився Цар. І вирішили піти до Нього і принести Йому
свої дари: золото, ладан і миро. Дорогу їм показувала зоря, яка
йшла перед ними. Рушаймо і ми в дорогу разом з мудрецями.
Діти стають одне за одним. Перші троє дітей несуть подарунки. Катехит бере зірку, піднімає її і йде перед дітьми. Мандруючи по кімнаті, діти приходять до вертепу. Катехит прикріплює
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на ватман зображення мудреців та зорі над стаєнкою. Діти кріплять на ватман дари. (Додаток 1).
Коли мудреці прийшли до Ісуса, тоді вони вклонились перед
Царем. Поклонімось і ми новонародженому Ісусові та привітаймо Його.

IV. Закріплення вивченого.
Формування вмінь і навиків
Вивчення колядки з рухами
Ісус народився, (ніби колишемо на руках дитину)
Та й не мав кожушка, (згинаємо руки в ліктях і ніби тримаємося
за кожушок біля плечей)
Ні чобіток, ні шапочки (показуємо на ноги, потім на голову)
Змерз в голівку й вушка. (кладемо долоні на обличчя і махаємо
головою вліво-вправо)
Прийшли к Ньому діти, (крокуємо на місці)
Кожушок Му дали (показуємо двома руками на себе)
І в чобітки, і в шапочку (показуємо на ноги, потім на голову)
Ісусика вбрали. (показуємо двома руками на себе)
Ісусик маленький (ніби колишемо на руках дитину)
Став дуже радіти. (плещемо в долоні)
Пішли в танець із Ісусом
Українські діти. (йдемо за руки по колу)

Бесіда
Різдво Ісуса Христа ми святкуємо 7 січня. А напередодні, 6 січня, як зійде на небі перша зірка, вся родина сідає до вечері.
Святвечір традиційно розпочинається молитвою. На столі стоїть запалена свічка та 12 пісних страв, серед яких обов’язково є
кутя. Колядники ходять від хати до хати та сповіщають радісну новину.

Саморобка (додаток 3)
У Вифлеємі в жодному будинку не знайшлося місця для Марії
та Йосифа. Тому Ісус народився у стаєнці. А тепер запитайте
себе, чи є місце у моєму серці для Ісуса? Якщо в серці є спокій,
мир та любов, ми радо можемо прийняти новонародженого
Ісуса.
Якщо є така можливість, катехит роздруковує і вирізає для кожної дитини комплект аплікації, а діти склеюють “сердечко”.
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V. Підсумок заняття
• Ісус Христос — це Божий Син, який народився і жив на землі
як людина.
• Марія народила Ісуса у Вифлеємі. Першими Його привітали
пастухи, а потім мудреці.
• У різдвяному часі вітаємось «Христос рождається!» — «Славімо
Його!»
• Ми маємо багато звичаїв святкування Різдва.

VІ. Молитва
Катехит запрошує дітей до молитви. Діти роблять знак святого хреста
і повторюють молитву за катехитом.
Дякуємо Тобі, Ісусе, за те,
що Ти прийшов до кожного з нас.
Амінь.
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Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

