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РІЗДВО ХРИСТОВЕ

Мета катехитична — загальна
Свято Різдва Христового — це День народження Ісуса.

Мета навчальна
Дитина знатиме: біблійну розповідь про те, як народився Ісус Христос. 
Бог став людиною, щоб ми могли повернутися до Бога і бути святими. 
Учні зможуть розповісти, що зображено на іконі Різдва.
Дитина вмітиме: навести приклади звичаїв святкування Різдва, хоті-
тиме звертатися у молитві до новонародженого Ісуса.
Методи: інтерактивна вправа «Вгадай на дотик», метод «Розповідь з 
уявою», інтерактивна гра «Чого бракує в шопці?», колядка «Во Вифле-
ємі нині новина», інтерактивна вправа «Подарунок для Ісуса», розпо-
відь за іконою Різдва Христового, гра «Меморі». 
Дидактичні матеріали: торбинка з полотна, статуетка ангелика, шмат 
білого полотна, макет зірки (може бути вирізана з цупкого паперу, 
наприклад з коробки від соку), маленька скринька, флакон з парфума-
ми, іграшкова овечка, ялинка і т. д. (пригодяться будь-які предмети, 
які пов’язані зі святкуванням Різдва Христового), мінусова фонограма 
до колядки «Свята ніч», комп’ютер чи магнітофон, шопка з фігурами, 
листки формату А8, макет подарункової коробки, клейка стрічка, іко-
на Різдва Христового або мультфільм «Різдво Ісуса Христа» з циклу 
«Духовне Намисто» серії «Християнські свята», картки з написами тра-
дицій святкування Різдва в Україні у двох примірниках (сіно, прикра-
шена ялинка, кутя, коляда, пампухи, зірка, ясла, свята вечеря, вертеп, 
шопка, пастухи, мудреці, ангели, Свята Літургія), текст або аудіозапис 
колядки «Во Вифлеємі нині новина».

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування

Привітання
Катехит зустрічає дітей, запитує, чи люблять вони вітати своїх друзів 
з Днем народження. Які слова вживають для цього? Які подарунки готу-
ють?

Молитва
Катехит запрошує дітей до покуття. Моляться «Отче наш».
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ІІ. Мотивація навчальної діяльності
Інтерактивна вправа «Вгадай на дотик»

Необхідні матеріали: торбинка з полотна, статуетка ангелика, 
шмат білого полотна, макет зірки (може бути вирізана з цупкого 
паперу, наприклад з коробки від соку), маленька скринька, флакон 
з парфумами, іграшкова овечка, ялинка і т. д. (пригодяться будь-
які предмети, які пов’язані зі святкуванням Різдва Христового).
Катехит показує учням чарівну торбинку і пропонує бажаючим 
(по одному) засунути в неї руку, вибрати один із предметів, опи-
сати його на дотик (м’який, круглий, дерев’яний, холодний) та 
назвати, що це. Відтак учасник може його витягнути з торби-
ни й усім показати. Коли торбинка спорожніє, катехит запитує 
учнів, що може пов’язувати всі ці предмети між собою. Якщо учні 
самі не назвуть, то катехит сам підводить їх до теми Різдва 
Христового.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.  
Читання Святого Письма
Метод «Розповідь з уявою»

Катехит вмикає мінусову фонограму до колядки «Свята ніч», 
запрошує учнів заплющити очі та вирушити в уявну мандрівку 
на літаючому килимку. Тоді напівпошепки і загадково розповідає 
історію народження Ісуса. 
Ось настав час Дитині народитися. Та Марія і Йосиф змуше-
ні були, за наказом римського імператора, вирушити до міста 
Вифлеєм. А це понад двісті кілометрів від їхнього дому в Наза-
реті! Цей римський імператор хотів знати, скільки людей живе 
в його царстві, тож мав їх усіх переписати. Це була важка і довга 
подорож, особливо для Марії. Коли Марія та Йосиф прибули 
у Вифлеєм, вони були втомлені і голодні. Йосиф шукав місце, 
де б їм зупинитися, проте пошуки були марними. Ніхто у місті 
не мав вільної для них кімнати. Тож Марія і Йосиф зупинили-
ся у стаєнці, де господарі тримали свійських тварин. Там було 
холодно і темно.
Коли Марія народила Ісуса, у Вифлеємі була темна і тиха ніч. 
Ісус був таким маленьким і безпорадним, як і кожне новона-
роджене немовля. Марія обійняла Його, загорнула в пелени 
і поклала в ясла. Ось так народився Божий Син: не в пишно-
му палаці, а в темній стаєнці. І ніхто у Вифлеємі, крім Марії 
і Йосифа, не знав, що цієї ночі народився Божий Син.
У полі, неподалік від Вифлеєма, вночі пастухи стерегли своїх 
овець. Раптом вони побачили на нічному небі яскраве світло. 
Аж ось з’явився Божий ангел і промовив до пастухів: «Я при-
ніс вам радісну звістку: сьогодні у Вифлеємі народилася 
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незвичайна Дитина. Ідіть і знайдете сповите Немовля, яке 
лежить у яслах. Раптом з’явилося багато ангелів, і співали 
вони дивовижну пісню: «Слава Богові на небесах! Мир на зем-
лі усім, бо їх любить Бог!»…
Коли ангели піднялися на небо, пастухи відразу поспішили 
у Вифлеєм і знайшли Марію, Йосифа і Немовля…
Далеко, десь на Сході, жили мудреці. Вони прочитали дуже 
багато книжок і любили вночі спостерігати за зорями. Й ось 
однієї ночі вони побачили на небі нову зірку. Один з мудре-
ців сказав: «Ця нова зірка означає, що в Юдеї народився Цар. 
Підімо в Ізраїль і знайдімо нового Царя»... Мудреці прибули 
у Вифлеєм і там знайшли Йосифа, Марію та маленького Ісу-
са. Вони впали перед Ісусом на коліна, поклонились Йому 
й поклали перед Ним коштовні подарунки. Це були особливі 
подарунки, які вручали царям: золото, ладан і миро».

100 улюблених біблійних історій,  
Львів, Свічадо 2012, с. 108-111.

Запитання для обговорення:
• У якому місті народився Ісус?
• Хто Ним опікувався?
• Кому ангел звістив радісну вістку про народження  

незвичайної Дитини?
• Що допомогло трьом мудрецям знайти маленького Ісуса  

у стаєнці?
• Чому пастухи та три мудреці прийшли до маленького Ісуса?

Інтерактивна гра «Чого бракує в шопці?»

Катехит на видному місці складає шопку, звертаючи увагу учнів 
на її елементи. Відтак пропонує одному з учасників гри вийти 
з класу, а сам забирає з шопки один елемент. Завдання учня — 
назвати фігуру, якої бракує і місце, де вона знаходилася (за кожну 
правильну відповідь учень отримує один бал). 
Катехит підсумовує, що народження Ісуса принесло вели-
ку радість людям. Ангели зійшли з неба привітати маленьке 
Дитятко своїм співом та розповісти про цю новину пастуш-
кам, щоб і вони могли прийти поклонитися новонародженому 
Ісусу. Це велике чудо, що Бог став людиною і замешкав між 
нами. Ми також можемо навчитися від ангелів прославляти 
Бога своїми піснями.
Катехит запрошує учнів разом заспівати колядку «Во Вифлеємі 
нині новина».
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Інтерактивна вправа «Подарунок для Ісуса»

Необхідні матеріали: Лист мудреця (див. нижче), листки форма-
ту А8, макет подарункової коробки, клейка стрічка.
Катехит ділить учнів на п’ять груп. Кожна група отримує по 
7 карток формату А8. Катехит голосно зачитує Лист мудреця. 
Завдання учнів — записати на отриманих картках подарун-
ки, які вони можуть принести Ісусові на святкування Його Дня 
народження. Однак це мають бути такі дари, яких ніде не мож-
на купити (любов дитини до батьків, щаслива усмішка, ранкова 
молитва, лагідне слово потіхи і т. д.).

Лист мудреця

Дорогий приятелю!
Нещодавно я розкрив таємницю, як можна знайти новонарод-
женого Ісуса. Потрібно приготувати для Нього дарунок від 
щирого серця. Я приніс Йому золото, а мої друзі — кадило та 
миро. А що ти хочеш подарувати Ісусові?
Пам’ятай, без подарунка важко знайти дорогу до стаєнки. 
Подаруй Йому щось, чого ніде не можна купити.

Мудрець
Представник кожної групи зачитує назви подарунків для Ісу-
са. Діти наклеюють їх на макет подарункової коробки клейкою 
стрічкою. Катехит підсумовує, що Ісус є подарунком Бога Отця 
для нас. Він прийшов у цей світ, ставши людиною, щоб повернути 
нас до Бога і зробити святими. Щоб віднайти Його у бідній ста-
єнці маємо принести дари свого серця.

Розповідь за іконою Різдва Христового

Катехит показує ікону Різдва Христового, підкреслюючи, що 
часто її можна побачити на стінах храму. 
На іконі є Богородиця, серед печери в яслах лежить сповите 
Немовля — Ісус; поряд задуманий Йосиф. Перед Йосипом сто-
їть старий пастух. Вони розмовляють про щось важливе, що 
викликає у них стурбованість і заклопотаність. З-за ясел див-
ляться на Христа віл і осел. Це означає, що Ісус народився для 
ізраїльтян і поган.
Також можемо побачити овець і пастирів: один з них грає 
на сопілці, а інші два — дивляться на небо, звідки до них 
промовляє ангел. З іншого боку три мудреці подорожують 
на конях і показують на зірку, що провадить до печери. Над 
ангелами та печерою сяє зірка, а її промінь спадає на голову 
Дитятка. Купіль — омивання Ісуса повитухами. Це говорить 
нам про те, що Ісус був такою ж людиною, як і ми. 
Можна використати фрагмент мультфільму Різдво Ісуса Хри-
ста з циклу «Духовне Намисто» серії «Християнські свята», де є 
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розповідь про ікону свята. Мультфільм є у вільному доступі на 
ютюб каналі.

ІV. Закріплення вивченого.  
Формування вмінь і навиків
Гра «Меморі»

Необхідні матеріали: картки з написами традицій святкування 
Різдва в Україні (по дві картки з однією назвою).
Учні пригадують і називають звичаї святкування Різдва Христо-
вого в українській традиції. Катехит вибирає двох гравців і про-
сить їх вийти з класу. Решта дітей витягують по одній картці, 
знаходять того, хто має таку ж картку, і сідають у коло далеко 
одне від одного. Завдання обох гравців — знайти якнайбільше пар. 
Перший гравець підходить до будь-якого учня і запитує назву 
його картки. Запам’ятовує її. Потім підходить до когось іншо-
го. Якщо той інший учень має картку з таким самим словом, то 
наступний хід робить другий гравець, а віднайдена пара сідає 
поза колом. Другий гравець теж повинен знайти і назвати пару 
(двох учнів з однаковими картками). Якщо ні — передає хід першо-
му. Перемагає той гравець, хто назвав найбільше пар.
Назви пар: сіно, прикрашена ялинка, кутя, коляда, пампухи, зірка, 
ясла, свята вечеря, вертеп, шопка, пастухи, мудреці, ангели, Свята 
Літургія.
Катехит підсумовує, що увечері, напередодні Різдва, вся роди-
на сідає до святої вечері. На столі запалюють свічку. Мерехтін-
ня свічки нагадує зорю, що вела мудреців зі Сходу до вертепу. 
А ще — ставлять кутю, борщ, вушка, узвар, пампушки, варе-
ники, голубці, підливку з грибами, страви з риби і капусти. За 
столом колядують усією родиною, а від домівки до домівки 
ходять колядники.

V. Підсумок заняття
• Різдво Христове — це святкування народження Ісуса.
• Бог став людиною, щоб ми могли повернутися до Бога і бути 

святими.
• Святкуємо Різдво, практикуючи численні традиції (святий вечір, 

коляда, участь у Святій Літургії).

VІ. Молитва
Катехит запрошує дітей до покуття. 
Співають колядку «Во Вифлеємі нині новина».
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