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Любимо Бога

Мета катехитична загальна
Розповісти про 1-3 заповіді, пояснити, як виконувати 1-3 заповіді; 
формувати почуття любові до Бога через виконання заповідей.

Мета навчальна
Учні знатимуть: формулювання 1-3 заповідей; як виконувати 1-3 запо-
віді; що ми виконуємо 1-3 заповіді, бо Бог любить нас.
Учні вмітимуть: навести приклад, як виконувати 1-3 заповіді.
Провідна думка: «Якщо любите ви мене, то мої заповіді берегтимете» 
(Йо 14, 15).
Методи: інтерактивні вправи «Так чи ні», «Піраміда»; оповідання 
«Таки важливі!», бесіда, гра «Плескання».
Дидактичні матеріали: листочки для «правил», для молитви — цита-
ти зі Святого Письма для кожної дитини; для «Піраміди» — три лист-
ки з додатку 2.

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування

Привітання
Катехит привітно зустрічає дітей. Запитує, чи знають вони якісь пра-
вила і які правила, на їхню думку, є добрими. Кожній дитині дає неве-
личкий листочок і доручає придумати якесь важливе правило. Коли всі 
зберуться, діти по черзі зачитують свої правила. Подякувавши дітям за 
роботу, катехит робить впровадження у тему.
Катехит: Правил є багато. Правила дорожнього руху забезпечують 
порядок на дорогах, правила пожежної безпеки запобігають втратам 
від вогню, математичні правила допомагають розв’язувати приклади 
й задачі. Катехит може узагальнено згадати, чому служать правила, 
які придумали діти. Правила треба знати і, головне, їх дотримуватися. 
Особливо якщо це «правила щасливого життя». Про це сьогодні пого-
воримо. А ще ми будемо багато плескати.

Молитва
Катехит разом із дітьми підходить до покуття. Роблять хресне знамен-
ня. Катехит читає уривок із Псалма 33, 20-23. Діти слухають, а потім 
хвильку сидять у призадумі над почутим.
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ІІ. Актуалізація опорних знань.  
Мотивація навчальної діяльності

Катехит: На минулому занятті ми почули біблійну історію про те, як 
Господь вивів свій народ з єгипетської неволі. Пригадаймо собі цю 
історію та поплескаймо гучно в долоні.

Інтерактивна вправа «Так чи ні»

Катехит зачитує твердження. Якщо воно правильне, діти плеска-
ють у долоні два рази, якщо неправильне, то не плескають.

• Мойсей гнав на пасовище отару овечок.
• Раптом Мойсей побачив, що горить дім.
• Мойсей почав гасити вогонь. 
• Мойсей побачив палаючий кущ.
• І почув Мойсей голос Бога.
• Бог звелів Мойсеєві відпустити овечок.
• Бог звелів Мойсеєві повертатись до Єгипту.
• Бог сказав Мойсеєві йти до фараона.
• Фараон сказав, що дуже хоче відпустити ізраїльтян.
• Фараон не погодився відпустити ізраїльтян.
• Господь наслав на Єгипет кари.
• Ізраїльський народ поспіхом вирушив у дорогу.
• Фараон влаштував свято.
• Фараон із військом погнався за ізраїльтянами.
• Народ повернувся назад.
• Народ перейшов через море, бо Господь розділив води.
• Люди зі страху заціпеніли.
• Люди дякували Господеві, що їх визволив, співали Йому 

пісень.
Катехит підсумовує: Вихід із єгипетської неволі був великою 
радістю для Божого народу. Люди пообіцяли, що будуть вірні 
своєму Богові, який їх визволив. Бог уклав зі своїм народом 
союз, дав десять заповідей.
У якості мотивації до нової теми катехит може прочитати чи 
переказати дітям коротке оповідання.

Таки важливі!

Близнята Марічка і Остап прийшли додому похнюплені. Вчи-
телька написала у їхніх щоденниках, що вони не вивчили пра-
вило. 
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– Попридумували всяких правил, рецептів, інструкцій, — бур-
чав Остап. 
– Та ще й таких довгих і нудних! — підтакувала Марічка. — 
Чуєш, а батькам що скажемо?
– Та щось придумаємо? — Остап почухав потилицю.
– Хтось тут зібрався щось придумувати? — зазирнув у кімнату 
тато. — Цікаво що? Розкажете?
Довелося зізнатися. Тато з мамою, звісно, були не в захоплен-
ні, але нотацій не читали. Сказали тільки, що цю проблему 
треба якось вирішити, і по-змовницьки переглянулися.
Наступного дня, повернувшись зі школи, діти знайшли на сво-
їх столах записки.

Остапе, сьогодні швидше повернуся з роботи. Склади нарешті 
того чудернацького повітряного змія, так уже хочеться його 
запустити. 
Тато.
Марічко, я так краєм вуха почула, що хлопці сьогодні будуть 
змія запускати. Приготуй, будь ласка, наш улюблений непече-
ний сирник із фруктами. Відсвяткуємо! 
Мама.

– Та запросто! — одночасно вигукнули близнята.
Але не так сталося, як гадалося. Мудрував Остап над тими 
деталями, прикладав і так і сяк одну до другої, нічого не вихо-
дило. Та й у Марічки не краще. «І скільки того масла треба? Що 
там ще до сиру давати?» — невдоволено бурмотіла під носа 
дівчинка.
І почали дітлахи строчити батькам повідомлення… «Остапе, 
інструкція і схема у твоїй шухляді» — відписав тато. «Марічко, 
звір з рецептом, він у нашій кухонній книжці, там є заклад-
ка», — прийшло від мами.
По обіді прийшли батьки. Діти зустріли їх на подвір’ї.
– Визнаю, інструкції, рецепти таки важливі, — подав татові 
руку Остап.
– І правила теж, ми з Остапом помилялися, — усміхнулася 
Марічка.
– Дбайливо, з любов’ю написані правила дуже полегшують 
наше життя, — додала мама.
За якусь годинку весело злетів у небо хвостатий повітряний 
змій, а з кухні запахло смаколиком. 
Питання для обговорення

• Що не подобалося близнятам?
• Про що попросили мама і тато?
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• Як близнята зрозуміли, що правила важливі?
Катехит підсумовує: Правила не ускладнюють життя, а полег-
шують його. Якби не було правил, то всюди панували б плута-
нина і безлад. Усі б постійно нервувалися і сварилися. Правила 
таки важливі!

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.  
Читання Святого Письма

Катехит: Один мудрий чоловік назвав десять Божих заповідей «пра-
вилами щасливого життя». Ці правила роблять нас вільними, бо 
Господь написав їх з любов’ю і турботою про нас. 

Інтерактивний метод «Піраміда»

Катехит ділить дітей на три групи і кожній дає листок із 
додатку 2. Діти мають вписати в «піраміду» слова за принци-
пом: важливий (нижній рядок), важливіший (середній), найважли-
віший (верхній). 
Перша група
Важливі особи в моєму житті (друзі, мама, бабусі та дідусі, Бог, 
хресні, тато)
Друга група
Важливі звертання (бабусю, сестро, мамо, тату, дідусю, Боже, 
брате)
Третя група
Важливі зустрічі у неділі та свята (зустрічі з бабусями/дідусями, 
зустріч з Ісусом на Літургії, зустрічі з друзями, зустрічі з героя-
ми книг, зустрічі з акторами в кіно/театрі, зустрічі з рідними).
Коли всі групи «побудують піраміди», катехит запрошує пред-
ставників для презентації. Після кожної — катехит підсумо-
вує, спершу промовляючи заповідь, потім повторюючи її разом 
із дітьми і наприкінці знову. Це сприятиме запам’ятовуванню.
Божих заповідей є десять. 
Перша заповідь: 
Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. 
Діти повторюють. 
Господь хоче бути найважливішим у нашому житті. Ми може-
мо і маємо любити: і батьків, і родичів, і друзів, і знайомих. 
Можемо любити різні речі, заняття. Але найбільше маємо 
любити Бога. Ніхто і ніщо на світі не має заміняти нам Бога! 
Бог — найважливіший! 
Ще раз повторюють заповідь.
Друга Божа заповідь: 
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Не взивай намарне імені Господа Бога твого. 
Діти повторюють. Бог нагадує нам, що Він завжди поруч, тому 
не треба до Нього намарне взивати, тобто прикликати, просто 
так вигукуючи Його ім’я. Натомість Бог завжди радо вислухо-
вує наші щирі молитви. Тішиться, коли дякуємо чи просимо 
про допомогу. Боже ім’я найважливіше, святе. Промовляємо 
його з любов’ю і благоговінням. 
Ще раз повторюють заповідь.
Третя Божа заповідь: 
Пам’ятай день святий святкувати. 
Діти повторюють. 
Бог знає, що нам потрібно святкувати, відпочивати. Як бага-
то різних занять можемо знайти собі для гарного відпочинку! 
Зі скількома чудовими людьми можемо зустрітися! Але най-
важливішою у неділі та свята є зустріч з Ісусом у Святому При-
часті під час Літургії. Цю зустріч не можна пропускати. 
Ще раз повторюють заповідь.
Катехит підсумовує: Перша, друга і третя Божі заповіді дуже 
важливі. Ми маємо знати їх і завжди виконувати, бо так ми 
будемо виявляти свою любов до Бога.

ІV. Закріплення вивченого.  
Формування вмінь і навиків

Катехит: Із вдячності Богові, який вивів свій народ з неволі та уклав 
з ним союз, люди співали Йому пісень, грали на музичних інструмен-
тах, а ті, у кого їх не було, мабуть, плескали у долоні. Подякуймо і ми 
Богові за Його заповіді, які написані з любов’ю і турботою про наше 
щастя.

Гра «Плескання»

Діти стають у коло. Плескають у долоні один раз по черзі, за 
годинниковою стрілкою. У певний момент хтось із учасників має 
плеснути двічі. Це означає, що напрям змінюється на протилеж-
ний. Той, хто помиляється, вибуває з гри, стає біля столу і весело 
«барабанить» долонями. 
Катехит голосно промовляє рядок із псалма і разом із дітьми 
починає бавитися.
Усі народи, заплещіте в долоні; радісним голосом ликуйте для 
Господа (Пс 47, 2)

V. Підсумки заняття
• Божі Заповіді — це «правила щасливого життя». Вони роблять 

нас вільними, бо Господь написав їх з любов’ю і турботою про нас.
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• У першій, другій і третій заповідях йдеться про те, як ми маємо 
виявляти свою любов до Бога.

Домашнє завдання: Повторити матеріал уроку і виконати завдан-
ня. Вивчити напам’ять 1, 2 і 3 заповіді. Принести родинні світлини 
(наприклад, з весілля батьків, батьки і дитина, бабуся та дідусь або спіль-
не фото).

VІ. Молитва
Катехит: Усім нам, своїм учням, Ісус заповідав:

Якщо любите ви мене, то мої заповіді берегтимете (Йо 14, 15). 
А ми відповімо нашому Учителеві короткою, але такою гарною молит-
вою: 

Амінь. 
Діти: 

Нехай так буде!
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Д о д ато к  1

Хваліте Господа, бо добрий, 
псалмами величайте  

ім’я Його. 
Пс 135, 3

Господь бо заступається  
за люд свій  

і над слугами  
своїми має милосердя. 

Пс 135, 14
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Господь береже всіх,  
які Його люблять.

Пс 145, 20

Він вів народ свій  
через пустиню,  

бо милість Його вічна.
 Пс 136, 16



Вкажи мені дорогу,  
якою слід мені ходити,  

до Тебе бо підношу  
душу мою.

 Пс 143, 8

Навчи мене творити  
Твою волю,  

бо Ти Бог мій. 
Пс І43, 10



Важливі особи в моєму житті

друзі, мама, бабусі та дідусі, Бог, хресні, тато

Важливі звертання 

бабусю, сестро, мамо, тату, дідусю, Боже, брате



Важливі зустрічі у неділі та свята

 
зустрічі з бабусями/дідусями, зустріч з Ісусом на 
Літургії, зустрічі з друзями, зустрічі з героями книг, 
зустрічі з акторами в кіно/театрі, зустрічі з рідними


