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Тема 8 
Ісус провадить нас  
до Царства Божого

Мета катехитична — загальна
Якщо ми з Богом, Він дає нам усе, що нам потрібне; діти хотітимуть 
бути з Ісусом.

Мета навчальна — детальніші вимоги
Дитина знатиме: що Царство Боже — це найбільший скарб; Царство 
Боже — там, де є Ісус; біблійну притчу про гірчичне зерно і цінний 
скарб; молитву «Бо твоє єсть царство, і сила, і слава…».
Дитина вмітиме: навести приклад, що робити, щоб бути з Ісусом.
Методи: бесіда, асоціативний кущ, тематична гра.
Дидактичні матеріали: коробка з шоколадними монетами, ватман, 
кольоровий папір, ножиці, жовтий фетр або кольоровий кртон, каштан, 
горіх, жолудь, зерна гірчиці.
Час проведення: 40-45 хв.

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування 

Привітання
Катехит: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на катехизації. 
Покажіть свою праву долоньку. Стисніть мізинчик ті, кого сьогодні 
зранку поцілували мама, тато, бабуся або дідусь. Стисніть наступний 
пальчик ті, хто сьогодні умився та почистив зуби. Стисніть третій 
пальчик ті, хто сьогодні усміхався. Стисніть вказівний пальчик ті, хто 
побачив сьогодні своїх друзів.
З яким настроєм ви сьогодні прийшли на заняття? Покажіть, що у вас 
вийшло.
Настрій свій добрий мені передайте,  
Долоньку до долоньки 
Всі разом з’єднайте.
Діти стають у коло.
Зараз запрошую всіх до молитви.



79

Молитва 
Катехит 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». 

ІІ. Актуалізація опорних знань.  
Мотивація навчальної діяльності
Бесіда

Усі ми любимо казки, в яких розповідається про добрих коро-
лів, принців чи царів, які борються зі злом, захищають людей 
та свою країну. Їм довірена найвища влада. 

• Які риси притаманні цареві? 

Асоціативний кущ

Цар
Справжній цар любить людей і дбає про них. Це той, хто гото-
вий зробити все для свого народу. 

• Чи знаєте ви такого царя?
Ісус Христос є нашим Царем. Він навчає, оздоровляє, усіляко 
допомагає нам. З любові до нас наш Цар — Ісус Христос — від-
дав своє життя на хресті, щоб ми раділи з Ним у Божому Цар-
стві. 
Вивчення пісні з рухами «В моїм серці Цар живе» (Додаток 1)

Вправа «Царські вчинки»

Погляньте на свої долоні, вони схожі на корони. 
Руками ми можемо зробити багато добрих діл для ближніх. 
Так ми наслідуємо Ісуса Христа. 
На аркуші А4 діти роблять контур своєї долоньки і вирізають 
її. На кожному пальчику пишуть або малюють свої добрі діла. 
Готову долоньку приклеюють на ватман.

ІІІ. Активізація.  
Вивчення нового матеріалу
Бесіда

• Що вирізняє царя серед інших? (Багатство).
У царя є багато коштовностей, золота. Це його скарби. 

• А чи хочемо ми знайти скарб?
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Гра « Тепло — холодно»

Катехит жеребкуванням або лічилкою обирає дитину, яка буде 
шукати скарб, і просить її вийти з кімнати. Потім разом із 
дітьми ховає в кімнаті коробку з шоколадними монетами або 
іншими цукерками. Шукач скарбу заходить у кімнату. Якщо ця 
дитина наближається до коробки, діти кажуть «тепло», якщо 
віддаляється — «холодно».
Запитання до дитини, яка шукала скарб.

• Які відчуття були у тебе, коли ти шукав/шукала скарб?
• Чи зрадів/зраділа, коли знайшов/знайшла скарб?

Біблійні притчі

Катехит: Як ви думаєте, що означає «скарб» і як він виглядає?
Скарб — це коштовності, які людина збирає все життя. Люди 
боялись, щоб злодії не викрали скарбу, тому ховали його і зако-
пували в землю.
Ісус Христос порівнював Царство Боже зі скарбом.
Царство Небесне подібне до скарбу, захованого в полі, що 
його чоловік, знайшовши, ховає і, радіючи з того, іде й продає 
все, що має, а купує те поле. 
Мт 13, 44

• Якщо б ви знайшли скарб, чи віддали б усе, щоб його отри-
мати?

Царство Боже настільки цінне, що потрібно пожертвувати 
всім, щоб його отримати. Коли знаходимо скарб, старі речі ста-
ють непотрібні. Царство Боже — там, де є Ісус. Ми маємо Його 
шукати. А хто шукає, той знаходить. 

Руханка

Ми шукали в полі скарб і втомились. А де найкраще відпочи-
вати? На природі.
Трава маленька-маленька (діти присідають).
Дерева високі-високі (встають та підіймають руки догори).
Вітер дерева гойдає-гойдає (кружляють).
То вправо, то вліво нахиляє (нахиляються вправо та вліво).
То вгору, то назад (тягнуться вгору та назад).
То вниз нахиляє (нахиляються вперед).
Птахи летять-відлітають (махають руками-«крилами»).
Дітки тихенько сідають (діти сідають за парти).



81

Вправа «Вгадай дерево»

Катехит демонструє горіх, каштан, жолудь та гірчичні зерна 
або їх зображення (Додаток 2).

• Діти, плоди і насіння яких дерев ви бачите? 
• Чи вони однакові?
• Які найбільші? А які найменші?

Царство Небесне — це маленьке зернятко, подароване всім 
людям. Воно, хоч і найменше, зате має силу, щоб стати вели-
ким. 
Ісус розповів: 
…Царство Небесне подібне до зерна гірчиці, що його взяв 
чоловік та й посіяв на своїм полі. Воно, щоправда, найменше 
з усіх зерен; але як виросте, стає найбільшим з усієї городи-
ни, і навіть стає деревом, так що птаство небесне злітається 
і гніздиться на його гілках.
Мт 13, 31-32
Царство Небесне розпочиналось, як щось маленьке, оскільки 
за Ісусом ходило спочатку кілька Його учнів. Але воно постій-
но росло і поширювалось. Християн ставало щораз більше. 
Коли ми стали християнами, то отримали зернятко Божого 
Царства. Якщо у нас панує мир, прощення та любов — малень-
ке зернятко росте. Якщо людина буде мати віру, навіть таку 
маленьку, як гірчичне зерно, то Бог може здійснювати для неї 
великі справи. У Бога немає нічого неможливого!

Вивчення пісні з рухами

Я — Твоє мале зернятко,  
Ти кладеш мене в горнятко  
І ростиш, кохаючи, мене.  
Я покличу — Ти прийдеш,  
Я попрошу — Ти даєш,  
Бо я є Твоїм дитям.

IV. Закріплення вивченого.  
Формування вмінь і навиків

Пам’ятаймо, що ми — діти Божі, а Ісус Христос — наш Цар. Якщо ми 
завжди будемо робити добрі справи, молитися та ходити до храму, то 
Боже Царство буде тут між нами. І ми всі будемо щасливі. 

Виготовлення корони

Діти виготовляють корони з фетру чи картону.
(Додаток 3)
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Вправа «Продовжи речення»

Катехит розпочинає речення, а діти продовжують: 
«Царство Боже є між нами».

• Коли ми любимо ближніх, то…
• Коли ми допомагаємо іншим з радістю, то …
• Коли ми молимось, то …
• Коли ми слухняні, то…
• Коли ми чемно граємось, то …
• Коли ми дружимо з усіма, то … 

V. Підсумок заняття
• Ісус є нашим Царем.
• Царство Боже — це найбільший скарб. 
• Царство Небесне схоже на гірчичне зерно. Якщо у нас панує 

мир, прощення та любов — маленьке зернятко Божого Царства 
росте.

• Царство Боже є між нами.

VІ. Молитва
Катехит запрошує дітей до молитви. Діти роблять знак святого хреста.
На початку ми молились: 

Отче наш… нехай прийде царство Твоє. 
А зараз ми прославимо Пресвяту Тройцю такою молитвою: 

Бо Твоє єсть Царство, і сила, і слава,  
Отця, і Сина, і Святого Духа,  
нині, і повсякчас, і на віки вічні.  
Амінь.
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Д о д ато к  1

Пісня «В моїм серці Цар живе»

В моїм серці Цар живе,  
А прапором Його радість є (2) 
Піднесу прапор високо, високо (2) 
Нехай пізнає цілий світ (2) 
Нехай всі люди побачать, побачать (2)  
Що в моїм серці Цар живе (2)
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Д о д ато к  2

Горіх
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Каштан
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Дуб



87

Гірчичне дерево
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Д о д ато к  3


