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РІЗДВО ХРИСТОВЕ

Мета катехитична загальна
Розповісти про народження Спасителя; пояснити важливість цієї 
події для всього людства і для кожної людини зокрема; прививати 
любов до різдвяних звичаїв та обрядів.

Мета навчальна
Учні знатимуть: біблійну розповідь про те, як народився Ісус Христос, 
став людиною, щоб ми могли повернутися до Бога і бути святими; 
зможуть розповісти, що зображено на іконі Різдва.
Учні вмітимуть: навести приклади звичаїв святкування Різдва.
Провідна думка: «З нами Бог, розумійте, народи, і покоряйтеся: бо 
з нами Бог!» (з гімну Великого повечір’я «З нами Бог»).
Методи: інтерактивна вправа «Малюнок-асоціація» (2 частини), бесіда 
«Переміна» (2 частини), біблійна історія (активне слухання), інтерак-
тивна вправа «Заколядуймо всі разом нині».
Дидактичні матеріали: для привітання — невеликі листочки для 
кожної дитини, кольорові олівці, фломастери; для біблійної історії — 
роздруковані слова (Марія, Йосиф, Ісус, пастухи, ангел, мудреці, овечки, 
нічка, зоря, небо), святково прикрашена торбинка; для бесіди (части-
на 2) — дідух або ялиночка; для інтерактивної вправи «Заколядуймо 
всі разом нині» — ікона Різдва, елементи ікони «під лупою» (2 комп-
лекти, можна наклеїти на картон), медівнички для колядників.

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування

Привітання 
Катехит привітно зустрічає дітей. У класі тихенько звучить коляда. 
Для створення затишної атмосфери можна також увімкнути електрич-
ну гірлянду. Важливо, щоб елементи декору не надто відволікали увагу 
дітей.
Вітаючись із кожною дитиною, катехит шепче їй на вушко слово «Різд-
во» і просить швиденько намалювати те, що перше спало їй на думку, 
коли вона його почула, тобто малюнок-асоціацію.
Коли діти намалюють, катехит підходить, розглядає їхні роботи, ста-
рається підмітити в кожному малюночкові якусь деталь, колір, цікаву 
форму тощо і сказати, що йому це подобається. Малюнки на деякий час 
залишаються у дітей. Катехит дякує дітям за старання, відтак запро-
шує всіх до молитви.
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Молитва
Усі підходять до покуття. Роблять хресне знамення. Катехит пояснює, 
що зараз він промовлятиме (або наспівуватиме) початок речення, а діти 
його закінчуватимуть.
Катехит: З нами Бог, розумійте, народи, і покоряйтеся: 
Діти: Бо з нами Бог!
Катехит: Почуйте всі аж до краю землі:
Діти: Бо з нами Бог!
Катехит: Бо Хлоп’ятко нам народилося, Сина нам дано: 
Діти: Бо з нами Бог!

ІІ. Актуалізація опорних знань.  
Мотивація навчальної діяльності

Катехит: Зима багата на свята. Нещодавно ми з вами раділи приходу 
святого Миколая. Дякували йому за те, що вчить нас бути добрими 
і милосердними. Дякували за щедрі подарунки, яких ми з нетерпін-
ням чекали. 

Бесіда на тему «Переміна» (частина 1)

Катехит цікавиться, які подарунки діти отримали від святого 
Миколая. Запитує, як ці подарунки змінили їхнє життя. Діти 
діляться своїми міркуваннями. Використовуючи названі дітьми 
подарунки, а також наводячи свої приклади, катехит підсумовує: 
У нашому житті все постійно змінюється. І це чудово! Зміню-
ються пори року, дні і ночі, змінюємося ми, змінюються наші 
мрії, бажання. Колись святий Миколай приносив нам машин-
ки та ляльки, і ми охоче ними бавилися. Тепер, коли ми вирос-
ли, змінилися і подарунки. Комусь святий подарував шкарпет-
ки, шалики, шапки, і тепер його життя стало теплішим. Хтось 
отримав у подарунок лижі, і тепер його життя стало швидшим. 
Хтось — книжки, і тепер його життя стало цікавішим, затиш-
нішим… 
Подарунки бувають різні: більші і менші, дорожчі і дешевші. 
А бувають такі, які неможливо описати словами, бо вони про-
сто неймовірні, бо їх дарує Бог. Про це сьогодні будемо гово-
рити, співати, підтанцьовувати. Будемо святкувати!

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.  
Читання Святого Письма

Катехит: Святе Письмо розповідає про особливий подарунок, дар, 
який ми отримали від Бога понад дві тисячі років тому. Дар, який 
змінив життя всього людства і кожного з нас.
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Із святково прикрашеної торбинки, яку приготував катехит, діти витя-
гують імена чи назви персонажів розповіді: Марія, Йосиф, Ісус, пастухи, 
ангел, мудреці, овечки, нічка, зоря, небо. Важливо, щоб кожна дитина мала 
свого персонажа. Якщо дітей у класі багато, то карточок із написами 
ангел, пастухи, овечки може бути не по одній. Катехит пояснює, що коли 
діти чутимуть слова, написані на їхніх карточках, то вони один раз 
повертаються на 360 градусів.
Катехит повільно, вдумливо читає або переповідає історію. Наприклад, 
ось так.

Переказ біблійної історії (активне слухання)

Було воно так… Марія і Йосиф вирушили до Вифлеєму, бо 
кесар Август наказав переписати всіх людей. Тоді й настав час 
Марії народжувати. Зупинились вони у стаєнці для худібки, бо 
більше ніде для них не було місця. Йосиф в усьому допомагав 
Марії.
У чистім полі коло Вифлеєму стерегли свої отари пастухи. 
Хтось із них, може, й дрімав, бо була темна нічка. А хтось про-
сто відпочивав після важкого дня. Мирно посапували собі 
овечки. 
Раптом дивнеє диво! З’явився ангел і сповістив велику радість! 
Що неподалік, в убогій стаєнці народився Спаситель світу. Як 
же налякалися бідні пастухи! Скільки вже разів вони ночували 
в полі, але такого дива не було.
А за мить зійшла з небес сила-силенна ангелів, і почали вони 
співати прекрасну пісню: «Слава на висотах Богу й на землі 
мир людям Його вподобання!» (Лк 2. 14).
А три мудреці зі Сходу пильно вдивлялися в зоряне небо. Як 
побачили незвичайну зорю на небосхилі, негайно вирушили в 
дорогу, щоб поклонитися Цареві, який народився у Вифлеємі. 
Катехит на хвильку робить паузу. Дає дітям час на осмислення 
почутого. 

Бесіда на тему «Переміна» (частина 2)

Катехит запитує дітей, що їх найбільше вразило, здивувало, 
зацікавило в цій історії, а також — що, на їхню думку, означали 
ті «повороти» на 360 градусів. Дає можливість висловитися всім 
бажаючим.
Катехит підсумовує: Цей рух ніби означав велику, повну пере-
міну. Все перемінилося, коли в убогій стаєнці коло Вифлеє-
му народився Божий Син. Марія, Йосиф, мудреці, пастухи… Ті, 
що прийняли Бога, привітали Його, поклонилися Йому… Їхнє 
життя перемінилося. Бог святий. Він освячує того, хто з вірою 
до Нього прибігає, хто дозволяє Йому ввійти до свого дому, 
до свого серця, хто Його приймає. Бог став людиною, щоб 
і ми стали святими, Щоб відчували особливу радість і щире 
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захоплення від зустрічі з Дитятком-Ісусом. З нами Бог! Свят-
куємо Різдво.

Інтерактивна вправа «Малюнок-асоціація» (частина 2)

Якщо є така можливість, катехит ставить на спеціально приго-
тований стіл дідуха або невелику ялинку (як варіант, може бути 
також намальована на ватмані чи дошці ялинка). Діти зі своїми 
малюнками в руках стоять навколо столу, по черзі розповідають 
і показують, що вони намалювали та чому саме ця річ асоціюєть-
ся їм зі словом «Різдво». Свої малюнки діти викладають навколо 
дідуха чи ялинки (або приклеюють на ватман/дошку). Катехит 
підсумовує, намагаючись покликатися на щойно почуте від дітей. 
А також при цьому старається закцентувати на наших звичаях 
і обрядах.

ІV. Закріплення вивченого. 
Формування вмінь і навиків

Катехит: Сьогодні ми слухали біблійну історію про народження нашо-
го Спасителя. Тобто ми чули Слово Боже, записане у Святому Письмі. 
А чи знаєте ви, що Слово Боже є також намальоване? Як ви думаєте, 
що це?
Ікона, як і Біблія розповідає про життя Ісуса Христа, Богородиці та 
святих, але за допомогою зображення. Люди, які пишуть ікони, нази-
ваються іконописцями. Перш ніж почати роботу, вони уважно чита-
ють Святе Письмо, моляться, просять, щоб Святий Дух допоміг їм 
у праці. Сьогодні ми, звісно, розглянемо ікону Різдва. 
Катехит запрошує учнів до участі у динамічній вправі.

Інтерактивна вправа «Заколядуймо всі разом нині»

Діти стають у коло. Одна дитина каже: «Христос рождається!». 
Наступна відповідає: «Славімо Його!». І так усі по черзі. Відповід-
но одна група — це ті, які казали привітання, а друга — які відпо-
відали. Кожній групі катехит роздає набір елементів ікони Різдва 
(додаток 3 ікона+елементи «під лупою»). Діти в групах розгляда-
ють зображення (Ісус, Марія, Йосиф, ангел, мудреці, пастухи, віл, 
осел, зірка, Вифлеєм), намагаються пригадати і занотовують собі 
куплет колядки, в якому звучать імена чи назви осіб, тварин або 
інших речей, намальованих на цьому елементі.
Коли діти будуть готові, катехит розпочинає. Піднімає вгору 
елемент ікони, а діти одразу називають слово і починають коля-
дувати. Якщо групи пригадали однакові куплети, то співають всі 
разом, якщо різні, то кожен виконує свій. 
Після завершення катехит пригощає колядників медівничками.
Катехит підсумовує: Український народ придумав багато коля-
док, якими в різдвяний час прославляє народження Спасителя 
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світу. Тішуся, що ми з вами чимало їх знаємо і так гарно вмі-
ємо співати.

V. Підсумки заняття
• Різдво Христове — це дар, який змінює наше життя.
• Ікона Різдва — мальоване Боже Слово.
• Колядування — один із чудових різдвяних звичаїв, яким ми 

прославляємо Христа і ділимося з усіма великою радістю.

VІ. Молитва
Катехит запрошує дітей до покуття. Усі разом знаменують себе знаком 
хреста. Відтак зі святково прикрашеної торбинки діти витягують собі 
карточки з назвами етнічних груп України, які звучать у колядці «Нині 
Рождество Божого Дитяти». Серед карточок є одна з написом «віншу-
вальник».  
Діти запам’ятовують, кого вони представлятимуть. Важливо, щоб кож-
на дитина брала активну участь. Якщо у класі багато дітей, то можна 
видрукувати по кілька карточок представників кожної етнічної групи.
Діти стають пів колом, на певній відстані одне від одного, щоб можна 
було вільно рухатися. Починають колядувати. Під час приспіву, коли зву-
чатиме назва їхньої групи, діти роблять крок уперед, імітують певну 
дію (співають, грають, міркують, танцюють, плясають, трембітають), 
а тоді роблять крок назад. Нехай кожна дитина сама собі придумає, як 
виконуватиме свою «роль». Таке виконання колядки ймовірно спричинить 
багато метушні та кумедних моментів. Але дозвольте дітям повесели-
тися, відчути радість свята!
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Д о д ато к  1
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Д о д ато к  3

Нині Рождество Божого Дитяти

Нині Рождество Божого Дитяти, 
Браття-українці йдуть Його вітати.

Приспів:
Тутки лемки співають, подоляки їм грають. 
Волиняк щось міркує, бойко легко танцює, 
Полтавець плясає, гуцул трембітає. 
Трара, трара, трара, ра-ра-ра.

Чути довкола любі жарти, сміхи, 
Ісус маленький в ручки б’є з утіхи.

Приспів

Ісусе маленький, бався разом з нами, 
З Іваськами та й і Михаськами.

Приспів

Ісусе маленький, мило нам всміхнися, 
В кожній потребі за нас заступися.

Приспів
Ісусе маленький і Пречиста Мати, 
Дозвольте Україні кращу долю мати.

Приспів

Віншівка

Весела новина, щаслива година.  
Ісус народився — маленька Дитина. 
В яслах сповитий, сінцем прикритий. 
Хваліть Його, люди, слава Йому буде. 
Христос ся раждає!


