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Ісус є з нами

Мета катехитична — загальна
Бог є завжди біля нас; учні хотітимуть бути з Ісусом. 

Мета навчальна — детальніші вимоги
Дитина знатиме: біблійну розповідь про те, як Ісус після воскресіння 
був з учнями, пообіцяв послати їм Святого Духа і вознісся на небо; 
молитву «Уповання нам — Отець…».
Дитина вмітиме: навести приклад, що робимо, щоб бути з Ісусом.
Методи: бесіда, групова робота.
Дидактичні матеріали: ікона Вознесіння Христового, ватман, клей.
Час проведення: 40-45 хв.

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування 

Привітання
Катехит: Сьогодні ми з вами зібралися, щоб разом прославляти Госпо-
да і слухати Його навчання. Будемо просити Ісуса, щоб це навчання 
принесло свої плоди в нашому житті. Помолимося так, як нас навчив 
Господь Ісус Христос.

Молитва 
Катехит запрошує дітей до покуття. Показує, 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 повільно проказує молитву «Отче наш». 

ІІ. Актуалізація опорних знань.  
Мотивація навчальної діяльності
Вправа «Склади речення» (Додаток 1)

Катехит: Діти, дізнаймося, де зараз є Ісус.
Катехит роздає дітям білі та блакитні хмаринки. На них напи-
сано частини цитати. Діти діляться на дві групи за кольорами. 
Якщо дітей є багато, то потрібно приготувати хмаринки без 
напису. 
Завдання: правильно скласти вислів.
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…бо де двоє або троє зібрані в моє ім’я, там я серед них!
Мт 18, 20

Розповідь 

Катехит: А ти знаєш, що Ісус є біля тебе? 
Хто ще є поруч з тобою? Мабуть, мама, бо вона будить тебе 
зранку, готує тобі їжу, вкладає спати, цілує, бажає спокійної 
ночі і гарних снів. Іноді, молиться разом з тобою. Тоді мама є 
близько, ближче, найближче.
Іноді тато є дуже близько, навіть тоді, коли його нема вдома, 
бо він на роботі. Він все одно думає про свою дитину.
Бабуся теж близько. Вона цікаво розповідає, як люди жили 
колись, коли не було телевізора, комп’ютера, фломастерів, 
коли перо вмокали в чорнило.

• А хто є близько біля тебе на катехизації? 
• А хто є най-найближче? Ісус.

Один хлопець сказав:
— Я не бачу Ісуса. Його не видно ні в неділю, ні в понеділок, ні 
на екскурсії, ані на Різдво.
А чи бачимо ми повітря? Воно є біля кожного з нас, але ніхто 
його не бачить. Якби не було повітря, загинули б усі люди. Ісу-
са не видно так, як не видно повітря. Але все добре, що маємо 
зробити, Він сам нам підказує, бо Він є найближче до нас.

За мотивами оповідання Яна Твардовського

ІІІ. Вивчення нового матеріалу
Катехит: Ісус так любить людей, що прийшов до нас на землю. Він жив 
серед людей, навчав, оздоровлював хворих, воскрешав померлих. Але 
настав день, коли Ісус дозволив злим людям прибити Його до хреста. 
Ісус помер за наші гріхи, Він взяв на себе покарання, на яке заслуго-
вуємо ми. Його поховали у гробі. Та коли на третій день рано-вран-
ці жінки-мироносиці прийшли до гробу Господнього, вони побачили 
ангела. Він сповістив їм, що Христос воскрес!
Після воскресіння Ісус з’являвся свої учням і говорив із ними. Всі 
дуже раділи, що Спаситель був поруч. Одного разу всі апостоли зібра-
лися в одному домі. Двері кімнати були зачинені. Раптом увійшов Ісус 
і промовив: «Мир вам!». Тепер всі точно знали, що Спаситель живий. 

Вивчення пісні

Маю мир, як та річка (3) 
У душі. Алилуя. 
Як фонтан я радію (3) 
У душі. Алилуя. 
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А любов, як те море (3) 
У душі. Алилуя.

Катехит: Порахуймо, скільки днів Ісус був на землі після воскресіння? 
Катехит обирає 4 дітей, які показують свої долоні. Діти рахують кіль-
кість пальців на руках чотирьох дітей.
Коли минуло 40 днів, Ісус зібрав усіх апостолів. Вони піднялися на 
Оливну гору, що розташована неподалік Єрусалиму. Ісус попросив їх 
перебувати разом і очікувати Того, Кого обіцяв послати Отець. Учні 
знали, що мають чекати Святого Духа. 
Через Святого Духа Господь Ісус завжди перебуватиме зі своїми учня-
ми. Ти не можеш бачити Його, але Він перебуває з тобою і в тобі, допо-
магає чинити добро та розповідати іншим про Бога. Каже Ісус: «Отож 
я з вами по всі дні аж до кінця віку» (Мт 28, 20).
Коли Ісус на горі в оточенні своїх учнів говорив, усі уважно дивились 
на Нього і слухали. Господь благословив і віддалився від них. Аж ось 
Він почав возноситись на небо. 

Спільна композиція «Куди вознісся Ісус?» (Додаток 2)

Катехит: Апостоли побачили хмару, яка зійшла з неба. Вона 
закрила Ісуса та Він зник. Учні все ще здивовано дивились  
вгору.
Катехит прикріплює до ватмана ікону Вознесіння та роздає 
дітям хмаринки. Під веселу музику діти по черзі підходять до 
дошки і приклеюють хмаринки довкола ікони. Кожна дитина 
приклеює хмаринку і говорить «Ісус вознісся на небо». 
Ця радісна подія називається Вознесінням Христовим. Ісус іде 
до свого Отця, але не залишає нам самих. 

IV. Закріплення вивченого.  
Формування вмінь і навиків

Катехит: Діти, а де ми зустрічаємось з Ісусом? Розгляньте зображення 
і поясніть (Додаток 3). 
Чаша — найближче зустрічаємось з Ісусом у Святому Причасті. 
Біблія — це лист Бога до людини. Маємо уважно читати його і нама-
гатися чинити так, як Бог нам велить. 
Молитва — це розмова з Богом. Дякуємо Богові за всі дари і просимо 
у Нього допомоги зростати добрими Його дітьми. 
Церква — дім Божий, де завжди нас чекає Ісус.
Серце — маємо любити Бога та ближніх.
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Пісня «Як шукати маю Бога»

Як шукати маю Бога? Де Його знайти?
Поможи зустріть Ісуса і з Ним разом йти!

В молитві, в молитві Христос мій є!
В молитві, в молитві Він жде мене!

У церкві, у церкві...
В родині, в родині...
В любові, в любові...
В усмішці, в усмішці...
У серці, у серці...
Між нами, між нами…

V. Підсумок заняття
• Найближче до нас є Ісус. Хоча ми Його не бачимо, Він завжди 

поруч.
• На 40-ий день після воскресіння Христос вознісся на небо. Ісус 

іде до свого Отця, але не залишає нас самих. 
• Ісус обіцяє своїм учням, що зішле Святого Духа.
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VІ. Молитва 
Катехит запрошує дітей до молитви. Діти роблять знак святого хреста 
і повторюють за катехитом молитву: 

Уповання нам — Отець, прибіжище наше — Син,  
і покровитель нам — Дух Святий. Тройце Свята,  
Боже наш, слава Тобі.
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