
Тема 7. Вірую в Єдинородного Сина 

 

Вправа 1 «Акростих» 

Необхідні матеріали: аркуші А4, ручки для кожної групи. 

 

1) Сформуйте 2-3 групи учасників та роздайте необхідні матеріали. 

2) Дайте завдання записати інформативні тези про Єдинородного Сина (Ісуса 

Христа). Тези записуємо так, щоб був збіг в одній літері з вертикальною фразою (щось 

на зразок акростиха, проте це може бути не лише перша літера) (10-15 хв.). 

3) Представлення результатів праці та спільні висновки. 

 
Приклад акростиха: 
 
                           Єдиносущий з Отцем 
Народжений Дівою Марією 
      НародженИй від Святого Духа 
       Зійшов із Небес 
                 Був рОзп’ятий задля нас 
                  ВоскРес на третій день 
                         ВОзнісся на небо 
                      СиДить праворуч Отця 
             ПрисутНій у Євхаристії 
                   СпасИтель людства 
                    ПриЙде у славі 
                  Буде Судити людство 
Буде царюватИ вічно 
                     СкиНе диявола та його слуг у пекло 

 
 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Акростих» 

 

1) Відкрийте Whiteboard у додатку Zoom.  

2) Посеред дошки запишіть вертикально «ЄДИНОРОДНИЙ СИН» та запропонуйте 

учасникам спільно записати інформативні тези про Єдинородного Сина (Ісуса Христа). 

Тези записуємо так, щоб був збіг в одній літері з вертикальною фразою (щось на зразок 

акростиха, проте це може бути не лише перша літера) (учасники обговорюють на 

називають, провідник записує) (10-15 хв) 

3) Спільні висновки. 

 

 
Інтерактивна вправа 2 «Інтерв’ю з Ісусом» 

Необхідні матеріали: аркуші А4 для кожної групи, ручки. 

 

1) Сформуйте 2-3 групи учасників та роздайте необхідні матеріали. 



2) Дайте завдання учасникам уявити, що вони журналісти та мають взяти в Ісуса 

інтерв’ю про Його земне життя. Необхідно підготувати цікаві запитання до цього 

інтерв’ю. 

3) Представлення напрацювань. 

4) Визначте кілька найцікавіших запитань та дайте завдання групам відповісти 

на них, наче тепер вони не журналісти, а респонденти. 

5) Представлення напрацювань та спільне обговорення. 

 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Інтерв’ю з Ісусом» 

 

1) У додатку Zoom сформуйте 2-3 групи учасників, визначивши їх в окремі 

«кімнати» (попередньо обравши для кожної представника «капітана»). 

2) Дайте завдання учасникам уявити, що вони журналісти та мають взяти в Ісуса 

інтерв’ю про Його земне життя. Необхідно підготувати цікаві запитання до цього 

інтерв’ю. (Представник кожної команди увімкнить демонстрацію екрану та відкриє 

документ Word, куди записуватиме запитання, що виникли в процесі обговорення).  

3) Поверніть учасників у загальну конференцію та спільно обговоріть 

результати з демонстрацією екрану. 

4)  Визначте кілька найцікавіших запитань та спільно з учасниками спробуйте 

відповісти на них. 

 

 

 

 


