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Святий Дух — наш Утішитель

Святий Дух провадить  
нас у Церкві

Мета катехитична — загальна
Наслідувати Пресвяту Тройцю в любові та спілкуванні; пізнавати 
правду про те, що Святий Дух — третя Особа Пресвятої Тройці. 

Мета навчальна
Дитина знатиме: що Святий Дух є нашим Утішителем і дає нам дари; 
біблійну розповідь про Зіслання Святого Духа; молитву «Царю небес-
ний».
Дитина вмітиме: наводити приклади, як наслідують Пресвяту Тройцю 
в любові та спілкуванні; коротко пояснити дари Святого Духа; готува-
тися до молитви у тиші.
Методи: бесіда, тематична гра, візуалізація, пісня.
Дидактичні матеріали: ікона Зіслання Святого Духа, ікона Богоявлен-
ня, запалена свічка, ватман, 7 маленьких подарункових коробок.
Час проведення: 40-45 хв.

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування 

Привітання
Катехит: Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми розпочнемо наше заняття із 
приємних слів для своїх друзів.
Діти стають у коло, тримаючись за руки. По черзі, розпочинаючи від 
катехита, говорять комплімент своєму сусіду зліва. 

• Що ви відчули, почувши комплімент від свого друга?
• Чи ви зраділи?
• А чи хочете дізнатись, хто є нашим Утішителем?
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Молитва 
Катехит запрошує дітей до покуття, на якому є ікона Зіслання Святого 
Духа та запалена свічка. Показує дітям, як складати пальці та з поша-
ною робити на собі знак святого хреста. Катехит промовляє, діти пов-
торюють: «В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь».
Катехит разом із дітьми молиться «Царю Небесний». 

ІІ. Актуалізація опорних знань.  
Мотивація навчальної діяльності
Бесіда

Катехит: Пригадаймо, що означають три складені пальці, коли 
ми робимо знак хреста. Так, це символізує Пресвяту Тройцю. 
Тож назвімо три Божі Особи. 
Святий Дух — третя Особа Пресвятої Тройці. 

• Хто з вас знає, як на іконах зображають Святого Духа?
Катехит прикріплює на дошку ватман із зображенням голуба 
із 7 променями.
У церкві ми бачимо багато ікон. Серед них — ікона Хрещення 
Ісуса. Коли Йоан Хреститель хрестив Ісуса у ріці Йордан, було 
чути голос Бога Отця з неба: «Це Син мій любий, що Його я впо-
добав!». У той момент на Ісуса зійшов Святий Дух у вигляді 
голуба. Катехит демонструє ікону Богоявлення.

IІІ. Вивчення нового матеріалу.  
Читання Святого Письма

Катехит: На 40-ий день після воскресіння Ісус возноситься на небо. 
Господь обіцяє апостолам, що не залишить їх самих, а зішле Утішите-
ля, яким є Святий Дух. 
Якось Ісусові учні разом із Пресвятою Богородицею зібрались в одно-
му домі на молитву. Вони чекали Утішителя. І ось раптом зчинив-
ся шум з неба (діти тупають ногами по підлозі), ніби подув сильний 
вітер (діти сильно дмухають). Над головами апостолів з’явились поді-
лені вогненні язики. 
Катехит кладе в центр кола запалену свічку з покуття.
Усі сповнились Святим Духом і прославляли Бога. Апостоли почали 
говорити не тільки рідною мовою, яку знали з дитинства, а різни-
ми мовами, як їм Дух давав промовляти. Вони сміливо розповідали 
людям про Ісуса.
Ця подія називається Зісланням Святого Духа. Вона відбулась 
на 50-ий день після воскресіння Ісуса. 
Діти кладуть свічку на покуття. 
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Руханка
Плескай ручками для Бога, 
Плескай ручками для Бога, 
Плескай ручками для Бога, 
Плескай ручками!
Тупай ніжками для Бога, 
Тупай ніжками для Бога, 
Тупай ніжками для Бога, 
Тупай ніжками!
Дай своє серденько Богу, 
Дай своє серденько Богу, 
Дай своє серденько Богу, 
Дай серденько!

ІV. Закріплення вивченого.  
Формування вмінь і навиків

Під час таїнства Миропомазання на нас, як і на апостолів під час П’ят-
десятниці, зійшов Святий Дух. Він є нашим Утішителем, дає нам силу 
і мужність. Святий Дух щедро обдаровує нас. 

Вправа «Подарунки» (додаток 1)

Зараз ми дізнаємось, які подарунки отримуємо від Святого 
Духа.
Є 7 подарункових коробок. У кожній знаходиться зображення-асо-
ціація одного з дарів Святого Духа. Діти висловлюють свої здогад-
ки, катехит підсумовує сказане. Після пояснень катехит прикріп-
лює картинку до одного з променів на плакаті.

• Мудрість (ікона) — можемо дивитись на світ так, як на 
нього дивиться Бог.  

• Розум (світло) — завдяки розуму, яким нас обдаровує Свя-
тий Дух, ми часто отримуємо осяяння при читанні Свято-
го Письма.

• Рада (ключ) — у сумніві вміємо приймати правильні рішен-
ня згідно з Божою волею.

• Кріпость (лев) — маємо силу переживати складні випробу-
вання та братися навіть за найважчі справи з любові до Бога.

• Знання (книги) — можемо розуміти те, чого вчить наша 
Церква.

• Побожність (церква) — відчуваємо себе дітьми Божими. 
Розвиваємо цей дар, практикуючи молитву, піст та добрі 
вчинки.

• Страх Божий (дитина, що молиться) — боїмось образити 
Бога своїми гріхами, бо дуже Його любимо.
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Гра «Продовжи речення»

Святий Дух допомагає нам ставати кращими. Він живе у нашо-
му серці.
Діти хором промовляють фразу «Святий Дух живе в мені», про-
довжуючи нею кожне речення.
Катехит:

• Коли я уважно молюсь, …
• Коли я дружу з усіма, ….
• Коли я розподіваю іншим про Бога, …
• Коли я говорю правду, …
• Коли я слухаю батьків, …
• Коли я щонеділі й у свята поспішаю до храму на  

Службу Божу, …

Вивчення пісні з рухами

Коли Святий Дух потішає мене,        (гладимо себе по голові)
Радію я серцем тоді.              (показуємо рукою на серце)
Радію я, радію я,            (малюємо в повітрі усмішку)
Радію я серцем тоді.              (показуємо рукою на серце)
Коли Святий Дух надихає мене,                    (підносимо руки вгору)
Молюся я серцем тоді.                                (показуємо рукою на серце)
Молюся я, молюся я,                (складаємо руки навхрест на грудях)
Молюся я серцем тоді.                                (показуємо рукою на серце)
Коли Святий Дух дає силу мені,  
(підносимо руки і згинаємо в ліктях)
Не боюсь я нічого тоді.  
(махаємо вказівним пальцем вліво-вправо)
Не боюсь я, не боюсь я,                                     
Не боюсь я нічого тоді.                                       

Практична робота 

Діти виготовляють наголівник (додаток 2).
Катехит: Цей наголівник щоразу буде пригадувати нам про те, 
що сталось з апостолами, які перебували разом. 

V. Підсумок заняття
• Святий Дух — третя Особа Пресвятої Тройці.
• Святий Дух зійшов на апостолів у вигляді вогненних язиків. 
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• Ми маємо наслідувати Пресвяту Тройцю в любові  
та спілкуванні. 

VI. Молитва 
Катехит промовляє молитву, діти повторюють.

Душе Святий, дай нам життя. Наші серця віднови.
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