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Бог провадить свій народ

Мета катехитична загальна
Розповісти, що Бог не хоче, аби людина жила в неволі; пояснити, що 
Бог готовий визволити людину, якщо вона буде Йому вірною; форму-
вати поставу вдячності Богові за заповіді.

Мета навчальна
Учні знатимуть: біблійну розповідь про те, як Бог визволив свій народ 
з Єгипту, дав десять заповідей і уклав з ним союз: Бог пообіцяв дбати 
про свій народ, народ пообіцяв виконувати Божі заповіді; ми вірні 
Богові, коли виконуємо заповіді.
Учні вмітимуть: навести приклад, як бути вірними Богові.
Провідна думка: «…Господь — наш Бог по віки вічні. Він нас вестиме» 
(Пс 48, 15).
Методи: лічилочка, «Плакат», «Діти в ролі», бесіда, «Компаси», паперо-
ва пластика. 
Дидактичні матеріали: компас; для інтерактиву «Плакат» — аркуш 
А2, зображення з додатку 1, ножиці, клей; для інтерактиву «Діти в 
ролі» — таблички з персонажами з додатку 2; для інтерактиву «Ком-
паси» — пакунок з елементами саморобки з додатку 3, ножиці.

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування

Привітання
Катехит зустрічає дітей, намагається кожному приділити хвильку 
уваги. За розмовою показує дітям компас і запитує, чи знають вони, що 
це, і чи вміють користуватися цим приладом. Якщо не вміють, то коро-
тенько пояснює спосіб застосування компаса. Коли всі діти зберуться, 
катехит робить впровадження в тему заняття.
Катехит: Компас допомагає нам орієнтуватися на місцевості, пра-
вильно вибирати напрям руху. А чи знаєте ви, що ми, християни, аби 
рухатись у правильному напрямку життєвою дорогою, маємо особли-
вий «компас». Він працює вже багато тисяч років і ніколи не виходить 
з ладу. Про це сьогодні поговоримо.

Молитва
Діти разом з катехитом підходять до покуття. Моляться «Отче наш».
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ІІ. Актуалізація опорних знань.  
Мотивація навчальної діяльності

Катехит просить, щоб діти відкрили свої зошити на сторінці 
з тестом до другого розділу. Запитує, чи були в них труднощі 
при виконанні тестових завдань. А тоді за допомогою лічилочки 
вибирає дитину, яка зачитає складене гасло. 

Лічилочка

З Богом радісно учитись,  
Мандрувати і трудитись. 
Бог про всіх нас завжди дбає 
Це увесь наш клас вже знає.

Ромчик знає, Настя знає… (перелічує імена дітей)
А Марічка (ім’я дитини, на яку випаде) прочитає. 

Катехит дякує дітям за роботу над тестовими завданнями. 

Інтерактивна вправа «Плакат»

Для запам’ятовування вивченого через візуальний образ діти 
разом із катехитом можуть створити плакат. Катехит при-
кріплює до дошки аркуш А2, в центрі якого є напис «Святі таїн-
ства», а довкола — лише назви самих таїнств. Діти вибирають 
зображення з додатку 1 і приклеюють його біля назви відповідно-
го таїнства.
Катехит підсумовує: Ісус установив святі таїнства, щоб через 
них ми завжди були «на зв’язку» з Богом і отримували небесну 
благодать. Бог приймає нас як своїх дітей, Він нас обдаровує, 
годує, зцілює, відпускає наші провини, дає нам різні таланти. 
Будьмо щиро вдячні за повсякчасну Божу підтримку та любов.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.  
Читання Святого Письма

Катехит: Ми розпочинаємо вивчення нового розділу. Дізнаємося, як 
Бог провадить свій народ, як рятує його від різних небезпек, як дбає 
про те, щоб люди жили в мирі та любові. Сьогодні ми прочитаємо 
дивовижну біблійну історію зі Старого Завіту про те, як Бог визволив 
свій народ з єгипетської неволі.

Інтерактивний метод «Діти в ролі»

Катехит розкладає на столі (зображенням донизу) таблички 
з персонажами з додатку 2. Діти навмання вибирають собі роль, 
але можуть помінятися. Катехит виразно і неквапливо читає 
текст, а діти уважно слухають і, коли чують «своє» слово, під-
німають таблички. Катехит заохочує дітей активно входити 
в роль відповідно до моменту.
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Бог визволяє свій народ
Жив собі чоловік на ім’я Мойсей. Він був вірний Богові, завжди 
Його слухав. Одного разу Мойсей гнав на пасовище отару ове-
чок. Підійшов він до гори Синай, яку називали Божою, і рап-
том побачив кущ, що палав, але не згорав. Мойсей не розумів, 
що то за диво таке… І тут почув він голос Бога. Господь сказав, 
що знає, як страждає Його народ у неволі, як важко працює, 
як благає про порятунок. І звелів Бог Мойсеєві повертатись до 
Єгипту, щоб визволити Божий народ. Бог запевнив Мойсея, 
що у всьому йому допоможе.
Мойсей зі своєю родиною повернувся до Єгипту, розповів ізра-
їльтянам про обіцянку Бога, і вони повірили. Разом з братом 
Ароном Мойсей пішов до фараона, правителя Єгипту. Вони 
вимагали, щоб той звільнив ізраїльський народ, бо так хоче 
Бог. Але фараон відмовився і дав наказ ще більше змушува-
ти ізраїльтян працювати. Щоб напоумити фараона, Бог наслав 
на Єгипет різні кари.
І от одного дня Бог сказав Мойсеєві: «Сьогодні я зроблю так, що 
фараон відпустить ізраїльський народ». Так і сталося. Наляка-
ний могутністю Бога, фараон і справді покликав Мойсея та 
Арона і сказав, щоб ізраїльтяни зібрали все, що їм належить, 
і якнайшвидше покинули Єгипет. І численний ізраїльський 
народ поспіхом вирушив у дорогу.
Коли притомилися, розклали на березі моря табір. Та враз 
побачили, що до них на колісницях наближається військо 
фараона. Народ страшенно перелякався, бо ж опинився у 
пастці: з одного боку — море, а з другого — розлючений фара-
он. Але Мойсей заспокоїв народ. Сказав, що Господь їх спасе. І 
сталося щось дуже незвичайне! Бог сказав, щоб Мойсей підняв 
над водою свою палицю та розділив нею море. І враз розступи-
лися води й ізраїльтяни по морському дну втекли від фарао-
на. Опинившись у безпеці народ став співати радісних пісень, 
дякуючи Богові за чудесний порятунок.
Бесіда на основі прочитаного

• Чому Бог вибрав собі у помічники саме Мойсея?
• Що побачив Мойсей, коли гнав отару?
• Чому Бог вирішив визволити народ з неволі?
• Яким чином Божому народові вдалося перейти море? 
• Що робили ізраїльтяни, опинившись у безпеці?

Катехит: А знаєте, яким було продовження цієї історії? Бог 
вирішив укласти зі своїм народом союз. 

• Чи знаєте, що таке союз? 
Союз — це дуже важлива домовленість, угода двох чи більше 
сторін. Кожна сторона зобов’язується дотримуватися певних 
правил. Союзи зазвичай засвідчують печатками і підписами.
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Так от, укладаючи союз, Бог пообіцяв, що дбатиме про свій 
народ, якщо той буде слухатись Його і залишатиметься Йому 
вірним. Цю Божу обіцянку Мойсей переказав народові. І люди 
погодились. Сказали, що будуть вірними та послушними Бого-
ві. Щоб закріпити цей союз, Бог дав народові заповіді на кам’я-
них таблицях. 
Катехит підсумовує: Минуло багато тисяч років, а заповіді, які 
Бог дав людям, залишаються найкращими рецептами щастя 
людини. Бог є завжди зі своїм народом, завжди дотримується 
своїх обіцянок, а ми тоді є вірними Богові, коли виконуємо 
Його заповіді. 

ІV. Закріплення вивченого.  
Формування вмінь і навиків
Інтерактивна вправа «Компаси»

Катехит має заздалегідь заховати пакунок з елементами само-
робки з додатку 3 і занотувати на листку маршрут, за яким 
його можна знайти. Наприклад: десять кроків на північ, п’ять 
кроків на захід тощо. Катехит пропонує дітям за допомогою ком-
паса і поданого маршруту знайти захований у кімнаті пакунок. 
Діти разом з катехитом складають саморобку «Десять Божих 
заповідей». Прорізи канцелярським ножем катехит робить сам 
або перед пакуванням, або безпосередньо на занятті.
Катехит підсумовує: Святий Папа Іван Павло ІІ, коли приїз-
див в Україну, порівняв десять Божих заповідей із компасом, 
який допомагає не збитися з дороги у розбурханому морі. 
Наше життя інколи теж буває схоже на розбурхане море. Та 
цей «компас», який дав нам сам Господь, виведе нас на пра-
вильну дорогу. Тому вивчаймо Божі заповіді. Закарбуймо їх у 
своєму серці! 

V. Підсумки заняття
• Бог не хоче, щоб люди страждали у неволі. Бог могутніший від 

усіх земних царів. Він вивів ізраїльський народ з єгипетського 
рабства.

• Бог уклав зі своїм народом союз. Щоб закріпити цей союз, Бог 
дав народові заповіді, викарбувані на кам’яних таблицях.

• Святий Папа Іван Павло ІІ, коли приїздив в Україну, порівняв 
десять Божих заповідей із компасом, який допомагає не збити-
ся з дороги у розбурханому морі.

VІ. Молитва
Усі збираються біля покуття. Катехит промовляє уривок псалма, діти на 
завершення кажуть: «Амінь». 
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Милість же Господня від віку й до віку над тими, що Його 
бояться; і справедливість Його над дітьми дітей тих, що бере-
жуть Його союз і про заповіді Його пам’ятають, щоб їх викону-
вати.
Пс 103, 17-18



Д о д ато к  1









Д о д ато к  2













Д о д ато к  3

Нехай не буде в тебе 
інших богів, окрім мене

Не взивай намарно 
імені Господа Бога 
твого

Пам’ятай день святий 
святкувати

Шануй батька твого 
і матір твою

Не вбивай

Не чужолож

Не кради

Не свідчи ложно 
на ближнього твого

Не пожадай жінки 
ближнього твого

Не пожадай нічого 
того, що є власністю 
ближнього твого
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