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Виконуємо церковні заповіді

Мета катехитична — загальна 
Церква дає заповіді, щоб допомогти нам у духовній мандрівці.

Мета навчальна
Дитина знатиме: шість церковних заповідей.
Дитина вмітиме: виконувати заповіді. 
Методи: інтерактивне завдання «Шість локацій», інтерактивна вправа 
«Кораблик», пісня-банс «У човні».
Дидактичні матеріали: роздруківки таблиць, пазли-заповіді, церковні 
календарі (4 шт. з чітко виділеними святами, постами та загальниця-
ми), маркери, листки А4 для кожної дитини (можуть бути кольорові).

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування

Привітання
Катехит запитує дітей, як вони себе почувають, коли зустрічаються 
з друзями у школі, в церкві,  на заняттях. Хай розкажуть, за бажанням, 
про що вони б хотіли поговорити сьогодні, чого навчитися? Катехит на-
голошує, що постарається врахувати побажання дітей, а тоді запрошує 
їх до спільної молитви. 

Молитва
Моляться «Царю небесний». 

ІІ. Актуалізація опорних знань
Діти виконують завдання із зошита, або катехит дає кожній дитині 
роздруковану таблицю. Катехит перевіряє правильність виконання. 

Завдання: З’єднай лініями початок та кінець речення. (Додаток 1).

Підсумок 
Ми вивчили, що Господь дає людям заповіді й таким чином навчає 
нас любити. Розгляньте малюнки з минулих занять, які є в зошиті, 
та повторіть заповіді. Наша Церква — це спільнота Бога і людей. Ісус 
Христос заснував Церкву, щоб бути близько біля нас, турбуватися про 
нас. У Церкві є священнослужителі, яким Бог поручив служити, уді-
ляти святі таїнства, стояти на сторожі правдивої віри в Христа. Аби 
краще зрозуміти місію кожного християнина у Церкві, маємо також 
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шість церковних заповідей. Вони допомагають нам бути активними 
в церковній спільноті та краще виконувати дві заповіді любові — лю-
бити Бога і ближніх. 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу
Катехит: Ми продовжуємо вивчати заповіді. Отож зараз помандруємо 
до шести локацій, де є завдання. Маємо з ними ознайомитись, зро-
зуміти та вивчити напам’ять шість церковних заповідей. І головне, 
маємо не тільки їх вивчити, але й старатись завжди виконувати. 

Інтерактивне завдання « Шість локацій»

Зробіть шість локацій (парта, біля шафи, в кутку, в іншій кімна-
ті чи на вулиці тощо), пронумеруйте їх та залиште там мате-
ріал із додатку. 
Напишіть на дошці назви локацій.

• СВЯТО
• ПІСТ
• ТАЇНСТВО
• STOP ЗАБАВА
• КНИЖКА
• ПОТРЕБА

Запропонуйте дітям прочитати назви локації. Якщо дітей мало, 
то працюйте всі в одній групці, по черзі підходячи до відповідних 
локацій. Якщо дітей багато, запропонуйте їм вибрати, де вони 
хочуть працювати. 
Матеріали для локацій: видрукувані або написані на листках 
церковні заповіді та розрізані на довільні частини, як пазл; напи-
си на листках до кожної заповіді; церковний календар; маркери.
Локація «СВЯТО»
Для пазла: Неділі та установлені Церквою свята святкувати, 
беручи участь в Божественній Літургії й утримуючись від 
важкої праці. 
Церковний календар (великим шрифтом на один місяць).
Напис на листку: Дотримуюсь заповіді, якщо ходжу на Літур-
гію в неділі та свята й не виконую в ці дні важкої роботи.
Завдання

• Скласти пазл, на якому написана перша заповідь.
• На церковному календарі підкреслити маркером неділі та 

свята, коли маємо обов’язок бути на Літургії й утримува-
тись від важкої праці. 

• Прочитати, як потрібно дотримуватись заповіді.
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Локація «ПІСТ»
Для пазла: Установлені Церквою пости постити.
Церковний календар (на два місяці перед святом Воскресіння).
Напис на листку: Піст — це час приготування до великих свят: 
готуємо своє тіло — відмовляємося від смачної їжі, готуємо 
душу — відкидаємо гріх та вправляємося в чеснотах.
Завдання

• Скласти пазл, на якому написана друга церковна заповідь. 
• Знайти на церковному календарі дні посту, виділити їх 

маркером і зауважити, якому святові передує цей піст. 
• Прочитати, як потрібно дотримуватись заповіді.

Локація «ТАЇНСТВО»
Для пазла: Кожного року, бодай раз, у пасхальному часі, спо-
відатися і причащатися.
Церковнй календар (на два місяці перед святом Воскресіння).
Напис на листку: Добрі християни сповідаються часто, а при-
чащаються на кожній Літургії.
Завдання

• Скласти пазл і прочитати третю церковну заповідь.
• Знайти на церковному календарі пасхальний час, виділи-

ти його маркером.
• Прочитати, як потрібно дотримуватись заповіді. 

Локація «STOP ЗАБАВА»
Для пазла: У заборонені часи весіль і забав не справляти.
Церковний календар (на два місяці перед святом Воскресіння та 
місяць після).
Напис на листку: Існує певний порядок: час радіти і час замис-
литись над важливим та попрацювати. Саме для того Церква 
встановила такі періоди, щоб наше життя не перетворилося 
на хаос.
Загальниця — це окремі тижні в церковному році, в яких немає 
днів посту. Наприклад, тиждень після Великодня.
Завдання

• Скласти пазл і прочитати четверту церковну заповідь. 
• Виділити маркером на церковному календарі заборонені 

часи, тобто пости та загальниці. 
• Прочитати про дотримання заповіді та про загальниці.

Локація «КНИЖКА»
Для пазла: Злих часописів і книжок не читати й іншим не давати.
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Напис на листку: Є багато християнських мультфільмів, пісень, 
руханок тощо, Святе Письмо та інші цікаві книги. 
Завдання

• Скласти пазл і прочитати п’яту церковну заповідь. 
• Порекомендувати чи придумати рекламу на хорошу книж-

ку, фільм, сторінки в інтернеті, де можна почерпнути 
цікаву та корисну інформацію. 

Локація «ПОТРЕБА»
Для пазла: Відповідно до своїх можливостей допомагати Цер-
кві в її матеріальних потребах.
Роздруківка з таблицею.
Завдання

• Скласти пазл і прочитати шосту церковну заповідь. 
• Розглянути таблицю, прочитати, на що саме Церква 

витрачає складені нами пожертви. Можна щось додати.
Підсумок: Кожна група розказує про свою заповідь, отримані 
складені заповіді та відповіді кріпимо до наперед приготованого 
місця (дошка, шнурок з прищіпками, ватман….)
Катехит: Церква має правила, які базуються на десяти Божих 
заповідях. Вони встановлені для того, щоб християни знали 
про свої обов’язки і були активними парафіянами своєї цер-
ковної спільноти.

ІІІ. Закріплення вивченого.  
Формування вмінь і навиків
Інтерактивна вправа «Кораблик»

Матеріали: листок А4 для кожної дитини.
За допомогою покрокової інструкції діти роблять кораблик (див. 
додаток 3).
Підсумок: Кораблик символізує нашу Церкву. Пригадайте Ноїв 
ковчег. Виконуючи церковні заповіді, ми міцно тримаємося на 
борту корабля під назвою «Церква» і жодна буря, тобто життєві 
труднощі, нас не злякають. 
«Пропливіть» корабликами всі локації, повторюючи церковні 
заповіді.
Пісня-банс «У човні» (https://youtu.be/3GxY_KLN5TQ)
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ІV. Підсумок заняття
• Церква дає до виконання шість церковних заповідей; 
• виконуючи церковні заповіді, ми вчимося бути активними па-

рафіянами, любити Бога і ближніх; 
• церковні заповіді є добрим орієнтиром у житті християнина.

IV. Молитва
Молимось за нашу церкву, парафію та катехитичну школу.

Дякуємо Тобі, наш добрий Ісусе, за нашу Церкву. В ній ми зро-
стаємо, навчаємося бути добрими християнами, служити Тобі 
та людям. У Церкві Ти до нас приходиш в Євхаристії, оселяєшся 
в нас і провадиш у житті. В Церкві ми зустрічаємося з Тобою 
і вчимося бачити Тебе в інших. Дякуємо Тобі безмірно, Боже 
наш!
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Мойсей спільнота християн, згуртованих 
навколо Ісуса Христа.

Синай навчають заповіді Любові.

Ісус  
Христос

єдина, свята, апостольська.

Любити  
Бога і 
ближнього

пророк, через якого Бог  
дав десять заповідей людям.

Перші  
три запо-
віді

навчають, як любити Бога.

Заповіді  
з 4 по 10 

засновник Церкви, проголосив 
дві головні заповіді любові.

Церква 
це — 

навчають, як любити  
ближнього.

Церква гора, на якій Бог дав десять  
заповідей.

Д о д ато к  1



НЕДІЛІ ТА УСТАНОВЛЕНІ 
ЦЕРКВОЮ СВЯТА 

СВЯТКУВАТИ, БЕРУЧИ УЧАСТЬ 
В БОЖЕСТВЕННІЙ ЛІТУРГІЇ 

Й УТРИМУЮЧИСЬ ВІД ВАЖКОЇ 
ПРАЦІ

Д о д ато к  2

Дотримуюсь заповіді,  
якщо ходжу на Літургію 

в неділі та свята  
й не виконую в ці дні  

важкої роботи



УСТАНОВЛЕНІ ЦЕРКВОЮ  
ПОСТИ ПОСТИТИ

Піст — це час приготування  
до великих свят:  

готуємо своє тіло — 
відмовляємося від смачної їжі, 

готуємо душу — відкидаємо 
гріх та вправляємося в чеснотах



КОЖНОГО РОКУ, БОДАЙ РАЗ,  
У ПАСХАЛЬНОМУ ЧАСІ,  

СПОВІДАТИСЯ  
І ПРИЧАЩАТИСЯ

Добрі християни  
сповідаються часто,  

а причащаються  
на кожній Літургії
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У ЗАБОРОНЕНІ ЧАСИ ВЕСІЛЬ  
І ЗАБАВ НЕ СПРАВЛЯТИ

Існує певний порядок:  
час радіти і час замислитись 

над важливим та попрацювати. 
Саме для того Церква 

встановила такі періоди,  
щоб наше життя 

не перетворилося на хаос



ЗЛИХ ЧАСОПИСІВ І КНИЖОК 
НЕ ЧИТАТИ Й ІНШИМ  

НЕ ДАВАТИ

Є багато християнських 
мультфільмів, пісень,  

руханок тощо, Святе Письмо 
та інші цікаві книги



ВІДПОВІДНО ДО СВОЇХ  
МОЖЛИВОСТЕЙ ДОПОМАГАТИ 

ЦЕРКВІ В ЇЇ МАТЕРІАЛЬНИХ  
ПОТРЕБАХ

Зарплата  
священнослужи-

телям, 
 катехитам

Придбання  
богослужбового 
приладдя, одягу 

Матеріали 
для катехитич-

ної школи

Оплата за світ-
ло, газ, воду

Допомога  
нужденним

Догляд  
за чистотою 
в церкві та 

на церковному 
подвір’ї 

Проведення ре-
колекцій, літніх 

таборів

Збір  
для будування 
нових церков,  

каплиць
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Д о д ато к  3

1 2 3

4 5 6

7 8 9


