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Ми збираємось у храмі

Мета катехитична — загальна
Храм, церква, святиня — це дім, де зустрічаємося з Богом і ближніми, 
молимося, служимо; учні хотітимуть бути у храмі.

Мета навчальна
Дитина знатиме: біблійну розповідь про Стрітення Господнє; що у цер-
кві Бог присутній в особливий спосіб і чекає на кожного; як належить 
поводитися у храмі; як вітатися з Богом; молитву «Господи, помилуй», 
«Подай, Господи», «Тобі, Господи», «Царю небесний».
Дитина вмітиме: належно поводитися у храмі; вітатися з Богом; готу-
ватися до молитви у тиші.
Методи: діаграма Вена, бесіда, тематична гра.
Дидактичні матеріали: ікона Стрітення, ватман, дзвоники.

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування 

Привітання
Катехит: Слава Ісусу Христу! Радо вітаю сьогодні всіх вас на нашому 
занятті. А тепер привітаймось із нашим Богом і помолимось.

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 молиться «Царю Небесний».

Гра « Переходи»

Діти стають у коло. 
Поміняйтесь місцями усі…

 – хлопчики;
 – дівчатка;
 – хто має світле волосся;
 – хто має зелені очі;
 – хто має на одязі білий колір;
 – хто засумував;
 – хто має веселий настрій.
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ІІ. Актуалізація опорних знань.  
Мотивація навчальної діяльності 
Гра « Відгадай слово» 

Бог хоче, щоб до Нього приходили всі: діти і дорослі, високі та 
низькі, радісні й сумні. Сьогодні ми дізнаємось, куди Він нас 
кличе.
На основі опису діти відгадують, про що говорить катехит.

• Парти, дошка, вчитель (школа)
• Морозиво, хліб, сметана, каса (магазин)
• Крісла, сцена, актори (театр)
• Шафа, ліжко, стіл, крісло (будинок)
• Свічки, ікони, хрест, куполи (церква, храм)

Ісус кличе нас до храму. 

Метод «Діаграма Вена» ( додаток 1) 

Катехит: Подивіться на ці малюнки. Що тут зображено? (цер-
ква і будинок).

• Чим схожі та чим відрізняються ці будівлі?
На дошці зображено діаграму Вена. Катехит із дітьми обгово-
рюють і записують у коло 1 характерні особливості церкви, 
а в коло 2 — характерні особливості будинку. В центральному 
секторі записують спільні риси для обох будівель).

ІІІ. Вивчення нового матеріалу
Катехит: Зі Святого Письма довідуємось, що люди з давніх часів моли-
лись у визначених місцях, які називали «Божий дім» або «Святиня». 
Слово «церква» походить з грецької мови і означає «Господня». Тобто 
це споруда, будівля, присвячена Богові. Назва «храм», що походить від 
слова «хороми», вказує на особливість, велич і красу дому Божого. 
Сьогодні ми довідаємось, як маленького Ісуса вперше принесли до 
святині.

Читання Святого Письма

Див. Лк 2, 22-35
Коли Ісусові виповнилось 40 днів, Марія та Йосиф принесли 
Його до храму в Єрусалимі. Назустріч Пресвятій родині вий-
шов старенький чоловік — праведний Симеон, який чекав цієї 
хвилини все своє життя. «Тепер я можу спокійно помирати, — 
промовив старець, узявши Ісуса на руки, — бо мої очі бачили 
Спасителя світу».



156

Бесіда 
• Куди Йосиф і Марія принести Ісуса?
• Хто зустрів Ісуса у храмі?

На згадку про цю подію з життя Ісуса Церква встановила 
празник Стрітення. Його святкують щороку 15 лютого. Хри-
стияни приносять до храму свічки, які в цей день освячують. 
Стрітенська свічка символізує Ісуса. Він є «Світло для світу» 
(див. Йо 8, 12). 

IV. Закріплення вивченого.  
Формування вмінь і навиків

Ісус запрошує нас до свого дому кожної неділі та свята на Божествен-
ну Літургію. Ми маємо відгукнутись на Його заклик. Бог хоче, щоб 
до Нього приходили всі.

Вивчення пісні

Під час виконання пісні діти дзвонять у дзвоники.
Сонце встало — вже є день. 
Чути дзвоник дзень, дзень, дзень. 
Дзвін нас кличе йти у храм. 
Нас Господь чекає там. 
Бо неділя є свята. 
Кожен з нас це пам’ята.

Спільна композиція «Бог чекає в церкві» (додаток 2)

Посередині ватмана зображена церква. Катехит роздає дівчат-
кам силуети дівчинки, а хлопчикам — силуети хлопчика. Діти 
їх розмальовують. Потім підходять до ватмана, приклеюють 
зображення і промовляють фразу: «Бог чекає на мене у своєму 
домі». Під силуетом підписують своє ім’я.
Бесіда
Храм — це особливе святе місце, де ми зустрічаємося з Богом. 
Коли приходимо до церкви, вітаємося з Господом, робимо знак 
святого хреста, цілуємо ікону та хрест на тетраподі і молимось. 
У церкві Бог присутній в особливий спосіб. З Ним ми зустріча-
ємося у Святому Причасті, слухаємо Його науку через читання 
Святого Письма, вдивляємося у лики Ісуса Христа, Богородиці 
та святих. 

Гра «Так, ні» 

Катехит зачитує ,що можна робити в церкві. Якщо діти пого-
джуються, то плекають у долоні. Якщо не погоджуються — маха-
ють головами вліво-вправо.
У церкві можна: 
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 – галасувати,
 – їсти цукерки,
 – спільно молитися,
 – слухати Слово Боже,
 – розмовляти з другом,
 – бігати,
 – співати побожні пісні,
 – штовхатися,
 – приймати святі Таїнства,
 – вітатись з усіма «Слава Ісусу Христу».

V. Підсумок заняття
• Храм — це святе місце, де ми зустрічаємося з Богом.
• У церкві Бог присутній в особливий спосіб.
• Бог чекає на мене у своєму домі.
• Наша поведінка у храмі — вияв пошани до Бога. 

VI. Молитва
Під час Літургії ми промовляємо свої прохання до Бога і молимось: 
«Господи, помилуй», «Подай, Господи», «Тобі, Господи». 
Катехит промовляє слова з єктеній, а діти відповідають.

Катехит: В мирі Господеві помолімся.
Діти: Господи, помилуй.
Катехит: За святий храм цей і тих, що з вірою, благоговінням 
і страхом Божим входять до нього, Господеві помолімся.
Діти: Господи, помилуй.
Катехит: Дня всього звершеного, святого, мирного й безгрішно-
го у Господа просім.
Діти: Подай, Господи.
Катехит: Голови ваші Господеві приклонім.
Діти: Тобі, Господи.



Д о д ато к  1



Д о д ато к  2
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