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Молитва наближує нас до Ісуса

Мета катехитична — загальна
Молитва допомагає нам потоваришувати з Ісусом.

Мета навчальна
Дитина знатиме: біблійну розповідь про те, як Ісус просив дозволити 
дітям приходити до Нього (Мр 10, 13-14. 16); молитва наближує нас 
до Бога.
Дитина вмітиме: навести приклад, як і де ми молимося; хотітиме 
молитися.
Методи: бесіда, інтерактивна вправа «Говорю і слухаю», метод розпо-
віді «Ісус і діти», розмальовка «Ісус із дітьми», інтерактивна вправа 
«Мої три запитання до Ісуса», інтерактивна вправа «Наближаємося до 
Ісуса».
Дидактичні матеріали: ікона із зображенням Ісуса, моток ниток для 
в’язання шпицями (або шнурок), паперові тарілки (2 шт. на одну 
дитину), листки паперу формату А8, моток шнура, ножиці, скотч, 
степлер, фломастери.

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування

Привітання
Катехит вітається з учнями, запитуючи, з ким вони найбільше люблять 
розмовляти. Чому?

Молитва
Катехит запрошує дітей до покуття. Моляться «Пресвята Тройце».

ІІ. Актуалізація опорних знань
Минулого разу ми говорили про те, що Святий Дух діє у людському 
серці і це видно через плоди. Його плодами — плодами Святого Духа, 
є: «любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, 
тихість, здержливість» (Гал 5, 22-23). Плоди Святого отримуємо, 
плекаючи нашу приязнь з Богом. Сьогодні поговоримо про те, як 
можна плекати приязні стосунки із Богом.
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ІІІ. Вивчення нового матеріалу.  
Читання Святого Письма

Катехит проводить бесіду з дітьми про молитву, використовуючи запи-
тання:

• Коли ми можемо молитися?
• Де можемо молитися?
• Для чого ми молимося?
• Що таке молитва?
• Хто і що допомагає нам молитися?
• Що може нам перешкоджати, коли молимося?
• Які ми знаємо молитви?

Катехит підсумовує, що на молитві ми говоримо до Бога, а Він нам 
відповідає. Можемо це робити у храмі, вдома, на вулиці, будь-де… 
Тиша нам допомагає молитися, а шум зазвичай заважає. Ми молимося 
своїми словами або вчимо напам’ять молитви з молитовника.
Молитовник — це книга, де зібрані різні молитви.

Інтерактивна вправа «Говорю і слухаю»

Катехит просить учнів стати (сісти) по двоє (якщо учні сидять 
по двоє за партою, то можуть залишатися на місці під час цієї 
вправи). Завдання учнів розповісти один одному про своє заняття 
у вільний час. Наголошує, що їм слід запам’ятати те, що вони 
почують від товариша. Час виконання завдання — 3 хв.
Катехит провадить обговорення вправи. Просить кількох бажа-
ючих учнів розповісти, що вони почули і довідалися від свого това-
риша. Відтак наголошує, що під час розмови є дуже важливо уваж-
но слухати і чути, що нам говорить інша особа. 
Катехит підсумовує, порівнюючи розмови учнів із розмовами з 
Богом на молитві. Під час молитви не тільки ми щось кажемо 
Богові, але й Він до нас говорить. Щоби почути Бога, маємо 
бути уважними і думати про Нього. Бог промовляє до нас 
зокрема через Святе Письмо.

Метод розповіді «Ісус і діти»

Ісус Христос, коли жив на землі, дуже любив бути разом 
із дітьми. Спробуємо уявити собі, як це могло відбуватися, 
на основі розповіді євангелиста Марка. 
Одного разу Ісус помітив, що Його учні не в захопленні від 
того, що батьки разом із дітьми намагалися бути якомога 
ближче до їхнього Вчителя. Ці ж тати і мами дуже хотіли, аби 
Він їх поблагословив. Але учні, мабуть, вважали, що діти зава-
жатимуть Ісусові навчати людей, які Його оточували, поваж-
ним речам — про Боже Царство. «Ідіть, зараз Учителеві не до 
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вашої дрібноти» — мабуть, казали вони. «Пустіть дітей прихо-
дити до мене, не бороніть їм: таких бо Царство Боже» (Мр 10, 
14) — втрутився Ісус. Тож діти зусібіч обсипали Його. Хтось 
відважно вмостився Ісусові на коліна, хтось з острахом нама-
гався діткнутися Його руки, хтось пильно вдивлявся зблизька 
в Його обличчя, а ще хтось невтомно про щось питав і питав 
Ісуса… Та Ісус не просто витримував усю цю дитячу навалу, 
Він надзвичайно радів і був щасливим, що є з дітьми. Що може 
кожного обійняти, сказати добре слово, відповісти на питан-
ня, які турбують дитячі голови. Просто Він дуже любить дітей. 
Щирих, милих, відкритих — таких, які вони є.
Ісусові було добре з дітьми і дітям було добре з Ісусом. Бо ж 
оця дитяча простота і довіра — є одною з ознак Божого Цар-
ства. Й Ісус продовжував пригортати, слухати, відповідати 
і благословляти (Мр 10, 13-14. 16)
Катехит проводить бесіду з учнями за біблійним уривком:

• Чому дітям подобалося бути поряд з Ісусом?
• Які запитання вони могли Йому ставити?
• Чи ми сьогодні теж можемо бути біля Ісуса? Коли?

Катехит підсумовує, що кожного разу, коли ми молимося, то 
перебуваємо близько Ісуса. Він охоче нас слухає, Йому ціка-
во почути про наші успіхи, труднощі, невдачі. Незалежно від 
того, що ми переживаємо, Він не перестає нас любити.

Інтерактивна вправа «Мої три запитання до Ісуса»

Катехит роздає кожному учню листочок паперу формату А8, 
ручку. Завдання учнів: подумати і записати на листку три запи-
тання, які б вони поставили Ісусові, якщо б зустрілися з Ним. Час 
виконання завдання — 6 хв. 
Після виконання завдання, катехит пропонує учням взяти ці 
листочки на свою вечірню молитву. В часі молитви поставити 
ці запитання Ісусові й уважно слухати Його у тиші.

ІV. Закріплення вивченого.  
Формування вмінь і навиків
Інтерактивна вправа «Наближаємося до Ісуса»

Необхідні матеріали: ікона із зображенням Ісуса, моток ниток 
для в’язання (грубі).
Катехит ділить учнів на малі групи по чотири особи. Групи 
стають у коло, ікона Ісуса стоїть на стільці, катехит стоїть 
за іконою. Кожна група тримає один кінець шнурка (кожен учень 
групи тримає шнурок своїми руками), другий у катехита. Відтак 
катехит запрошує учнів з усіх груп спільно помолитися кілька 
молитов (наприклад «Отче наш», «Богородице Діво», «До ангела 
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хоронителя»). Катехит молиться разом з учнями. В часі молитви 
катехит змотує нитки так, щоб діти наближалися до ікони 
Ісуса. На завершення усі разом роблять знак святого хреста.
Катехит підсумовує, звертаючи увагу на те, що коли ми моли-
мося, розмовляємо з Богом, то наближаємося до Нього. Що 
частіше будемо з Ним розмовляти, то краще пізнаватиме-
мо. Пригадує, що пізнання Бога залежить від слухання Його 
у тиші.

Саморобка «Молитовна сумка»

Необхідні матеріали: паперові тарілки (2 шт. на одну дити-
ну), листки паперу формату А8, моток шнура, ножиці, скотч, 
степлер, фломастери.
Катехит роздає учням потрібні матеріали та пояснює процес 
роботи (робить сам, щоб діти бачили). Учні повторюють кожен 
етап за ним.
Розріжте одну з тарілок навпіл. З’єднайте розрізану тарілку 
з цілою так, щоб між ними утворилась кишенька. Скріпіть їх по 
контуру степлером. Розмалюйте канву сумки, а посередині обрі-
заної тарілки напишіть біблійну цитату «І все, чого просити-
мете в молитві з вірою, одержите» (Мт 21, 22). Зробіть зі шнур-
ка петлю і приклейте її скотчем до зворотного боку цілої тарілки 
так, щоб її можна було підвісити.
Катехит просить учнів написати свої короткі молитви на клап-
тиках паперу А8 і покласти у кишеньку. 
На завершення можна вивчити пісню «У молитві». 

У молитві

Муз. Анастасія Арбузова-Родич
Сл. Леся Вознюк
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У молитві
муз.А.Арбузова-Родич

сл.Л.Вознюк

©А.Арбузова-Родич,Л.Вознюк

2.У молитви справжня сила,
Що дає могутні крила.

Будем Господу молитись
і думками з Ним ділитись.

3.У молитві слово світле,
І для Господа привітне.

Будем Богові молитись
і надією ділитись.

4.Всім молитва допоможе,
Бо у ній є слово Боже.

Дуже любимо молитись,
з Богом радістю ділитись.

У молитві кожне слово — 
Щира з Господом розмова. 
 Дуже любимо молитись, 
 з Богом радістю ділитись.
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У молитви справжня сила, 
Що дає могутні крила. 
 Будем Господу молитись 
 і думками з Ним ділитись.
У молитві слово світле, 
І для Господа привітне. 
 Будем Богові молитись 
 і надією ділитись.
Всім молитва допоможе, 
Бо у ній є слово Боже. 
 Дуже любимо молитись, 
 з Богом радістю ділитись.

V. Підсумок заняття
• У молитві ми говоримо до Бога, а Він нам відповідає. 
• Ісус хоче, щоб діти приходили до Нього.
• Молитва допомагає нам  

потоваришувати з Ісусом.

VІ. Молитва
Катехит запрошує дітей до покуття.  
Разом з дітьми робить знак хреста.
Учні разом із катехитом складають свою молитву.


