Ми молимося і приносимо дари
Мета катехитична — загальна
Знати, що перша частина Божественної Літургії — це Проскомидія;
зрозуміти, що найкращий дар Богові — чисте серце і добрі діла, приймати подарунки і ділитись ними.

Мета навчальна
Дитина знатиме: що у Церкві ми служимо Божественну Літургію;
що під час Проскомидії приносимо Богові наші намірення і дари; на
Літургію приходимо вчасно; молитву «Царю небесний».
Дитина вмітиме: готуватися до Літургії, приходити вчасно на молитву, говорити (писати) свої намірення молитви до Бога.
Методи: бесіда, тематична гра, спільна композиція.
Дидактичні матеріали: подарунок, просфора, ватман, стікери.
Час проведення: 40-45 хв.

Хід заняття

І. Вступ. Організація групи.
Емоційне налаштування
Привітання
Катехит: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на нашій катехизації. Розпочнімо її з молитви до Святого Духа.

Молитва
Катехит запрошує дітей до покуття, показує дітям, 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 « Ісус кличе тебе»
Діти сидять у колі на кріслах. Катехит підходить до дитини
і каже: «(Ім’я), Ісус кличе тебе». Дитина запитує: «Чому?». Тоді
катехит вказує на якусь ознаку. Наприклад: «Бо в тебе карі очі».
І всі учасники, кого стосується ця ознака, пересідають на інші
крісла.
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ІІ. Актуалізація опорних знань.
Мотивація навчальної діяльності
Бесіда
Катехит: Уявімо, що ми отримали запрошення. Маємо старанно підготуватись до походу в гості. Спочатку слід подякувати
за запрошення (діти кладуmь праву руку на груди і схиляють
голову). Потрібно також подумати про гостинець, щоб зробити
приємність господарям (діти називають, що можна подарувати). Одягаємо гарний одяг (діти імітують, як вони одягаються), дивимось на годинник, щоб не запізнитись (діти імітують,
ніби дивляться на годинник на руці) і вирушаємо (крокуємо).

Вправа « Подарунок»
Катехит: Коли я готувалась до зустрічі, то зробила для вас
подарунок. Ваше завдання дізнатись, що заховано під обгортками.
Катехит загортає подарунок (цукерки, іграшки) у велику кількість обгорток. Пакунок повинен бути великий за розміром. Діти
передають пакунок по колу, звучить весела музика. Той, у кого
опиняється в руках подарунок, коли зупиниться музика, знімає
одну обгортку. І так доти, доки хтось із дітей не зніме останню
обгортку. За бажанням ця дитина може поділитись подарунком
з усіма.
Катехит: Кожному з нас приємно отримувати подарунки. Ми
з нетерпінням чекаємо на них у День народження. Ми також
можемо щось подарувати своїм близьким. Бо «більше щастя
давати, ніж брати» (Ді 20, 35).
Сьогодні дізнаємось, які дари можемо принести на Божественну Літургію, щоб вони були приємні Богові.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу
Бесіда
Катехит: Ісус запрошує кожного з нас до свого дому. Ми приходимо до храму на спільну молитву. Найважливішою молитвою в житті християнина є Божественна Літургія, або інша
назва — Служба Божа.
Перша частина Служби Божої називається Проскомидія (діти
закріплюють слово «Проскомидія», повільно повторюючи його).
Це слово означає «приношення», «пожертва».
Колись християни приносили на Літургію різні дари: оливу,
мед, хліб, вино та інші продукти. Так люди приносили свою
жертву Богові та виявляли любов до ближніх. Священник
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вибирав із дарів хліб і вино для Євхаристії, а решту віддавав
потребуючим.
Після молитви християни збирались на спільну вечерю і спілкувались. Це був вияв взаємної любові.
Діти, а ми можемо побачити, що відбувається в сусідній кімнаті, коли зачинені двері?
Правильно, ні. Так само першу частину Служби Божої ми не
бачимо. Її священник відправляє за зачиненими Царськими
дверима, через які потім він виходить до нас на молитву. Що
ж тоді робить священник? Молиться та приготовляє дари. Він
розрізає просфору та наливає в чашу вино.
Покажіть дітям просфору. Дозвольте їм до неї доторкнутись,
оглянути її. Нехай діти зауважать її відмінність від звичайного хліба. Розкажіть, як готують просфору для Євхаристії, або
попросіть священника, щоб розповів дітям, як звершується Проскомидія.
Священник ставить частички розрізаної просфори на спеціальну тарілку — дискос. Ці частички пригадують нам, що ми —
Божа родина. Ми молимось на Божественній Літургії разом
із Богородицею, святими і всіма людьми, які прийшли взяти
участь у Євхаристії, пам’ятаючи теж, що ми є один одному
даром.
Проскомидія пригадує нам подію народження Ісуса Христа
у Вифлеємі. Ніхто не знав, де народиться Месія, тому і проскомидію звершують не на очах людей, які зібралися на Службу Божу, а навпаки. До вертепу прибули пастушки і мудреці
із золотом, ладаном і миром.

Пісня « Ісус є даром»
Євген є даром


5





e
                  




    
І -  сус
           І- сус



         














        І-         

Ісус є даром, для нас є даром, 2
є даром, для нас є даром, 2
Ісус є даромЄвген
від Всевишнього.
Євген є даром від Всевишнього.
Марія є даром, для нас є даром, 2
Марія є даром
від Всевишнього.
Остап
є даром...
Молитва є даром...

Ліда є даром...

164

53

Вправа «Найкращий дар»
Коли ми приходимо на Службу Божу, то приносимо Ісусу свої
дари. Це наше чисте серце і добрі справи.
Продовжіть речення.
Мій найкращий дар для Ісуса — це …

ІV. Закріплення вивченого.
Формування вмінь і навиків
Ісус запрошує нас на молитву до храму. Подумаймо, з яким наміром
ми йдемо на Службу Божу, за що хочемо подякувати Ісусові, за що
вибачитись і про що чи за кого попросити. Дуже добре, коли приходимо на Божественну Літургію завчасно — тоді можемо добре налаштуватися а богослуження і також передати свої прохання про молитву священнику. Під час Проскомидії він поіменно згадує кожного,
за кого ми просили молитися.
Діти на листку пишуть свої прохання (додаток 1).

V. Підсумок заняття
• Проскомидія — перша частина Божественної Літургії.
• Під час Проскомидії приносимо Богові наші намірення і дари.
• Найкращий дар Богові — чисте серце і добрі діла.

VІ. Молитва
Діти стають у коло і за бажанням зачитують свої прохання, які попередньо написали. Після кожного прохання разом промовляють: «Амінь».
Листки кладуть на покуття перед іконою Ісуса Христа та запаленою свічкою. Катехит передає прохання священику, щоб він помолився
на Службі Божій. Рекомендовано запросити дітей і їхніх батьків на спільну Літургію.
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