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Ми слухаємо Боже Слово

Мета катехитична — загальна
Учні хотітимуть слухати читання Святого Письма і проповідь священ-
ника.

Мета навчальна
Дитина знатиме: біблійну розповідь про Благовіщення; що Пречиста 
Діва Марія слухала Боже Слово і зберігала його; що є чотири Єванге-
лія; що під час Літургії Слова слухаємо Слово Боже і проповідь свяще-
ника; молитву «Богородице Діво».
Дитина вмітиме: уважно слухати читання Святого Письма і перека-
зувати.
Методи: вправа «Кубик запитань», руханка «Ангел каже», тематична 
гра «Чотири євангелисти», бесіда.
Дидактичні матеріали: тканина, Святе Письмо, лілія, крила, голуба 
накидка, кубик.
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! Вітаю вас на катехизації. Отут під тка-
ниною захована одна річ. Ваше завдання — здогадатись, що там. Ви 
можете ставити мені запитання, але я на них буду відповідати тільки 
«Так» або «Ні». Наприклад: це живе? Це їстівне?
Під тканиною заховане Святе Письмо.
Сьогодні ми розпочнемо катехизацію з читання Святого Письма. Це 
буде нашою молитвою. Через цю Книгу сам Бог промовляє до нас.

Молитва 
Катехит запрошує дітей на молитву, бере з покуття Святе Письмо 
і промовляє, діти повторюють: «Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі».
Далі зачитує фрагмент зі Святого Письма: Лк 1, 26-31, 34-35, 38. Розпо-
чинає словами: «Будьмо уважні». 

Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто 
в Галилеї, якому ім’я Назарет, до Діви, зарученої чоловікові, 
на ім’я Йосиф, з Давидового дому; ім’я ж Діви було Марія. Ввій-
шовши до неї ангел, сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь 
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з тобою! Благословенна ти між жінками». Вона ж стривожилась 
цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те 
привітання. Ангел їй сказав: «Не бійсь, Маріє! Ти бо знайшла 
ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні й вродиш Сина й даси Йому 
ім’я Ісус»… А Марія сказала до ангела: «Як же воно станеться, 
коли я не знаю мужа?» Ангел, відповідаючи, сказав їй: «Дух 
Святий зійде на тебе й сила Всевишнього тебе отінить; тому й 
святе, що народиться, назветься Син Божий. … Тоді Марія ска-
зала: «Ось я Господня слугиня: нехай зі мною станеться по твоє-
му слову!» І ангел відійшов від неї. (Лк 1, 26-31. 34-35. 38) 

На завершення діти промовляють: «Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі». 
Діти цілують Святе Письмо. Катехит кладе його на покуття.

ІІ. Актуалізація опорних знань.  
Мотивація навчальної діяльності
Розповідь

У маленькому містечку Назарет жила побожна дівчина на ім’я 
Марія. Вона була дуже добра, чуйна, лагідна та покірна. І Бог 
обрав її бути Мамою Ісуса. Вона дуже любила Господа, завж-
ди Його слухала, носила у серці Його Слово, багато молилась 
і робила добрі справи. Одного дня Бог послав до неї ангела 
Гавриїла. 

Вправа «Кубик запитань»

Діти діляться на 2 команди. Одна команда кидає кубик і ставить 
питання, що починається на слово, яке випало. Інша команда від-
повідає. Потім команди міняються ролями.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу
Інсценізація біблійної історії

Ангел промовив до Марії: «Радуйся, благодатна, Господь 
з тобою! Благословенна ти між жінками!». Чи ви чули раніше 
такі слова? Так, це слова молитви «Богородице Діво». Ангел 
сповіщає Марії, що вона стане Матір’ю Ісуса. І Марія відповіла: 
«Ось я Господня слугиня: нехай зо мною станеться по твоєму 
слову!»
Спробуймо уявити, як у Назареті відбулася ця євангельська 
подія.
Катехит обирає трьох дітей, які зачитуватимусь слова автора, 
ангела та Марії. Ангелу одягає крила та дає лілію, Марії — голу-
бу накидку. Діти інсценізують уривок зі Святого Письма. Сценку 
розігрують 2-3 рази.



170

Руханка «Ангел каже»
Катехит дає дітям прості команди. Учасники виконують тіль-
ки ті, які починаються зі слів «Ангели каже». Наприклад: «Ангел 
каже підстрибнути. Ангел каже підняти праву руку». Діти, які 
виконали команду останніми, виконали неправильно чи виконали 
команду, яка не починався з «Ангел каже», сідають на килимок або 
за парту.

Розповідь
Ангел сповістив Марії благу, добру звістку про народження 
Спасителя. На згадку про цю подію встановлено одне з голов-
них свят, яке святкуємо 7 квітня — Благовіщення Пресвятої 
Богородиці. Цю подію називають також початком нашого спа-
сіння, бо Марія сказала Богові «Так» і погодилась стати Матір’ю 
Ісуса, нашого Спасителя.
Про радісну подію благовіщення дізнаємось із Євангелія від 
Луки. Слово «Євангеліє» означає «Добра новина». Добра нови-
на полягає в тому, що Ісус, прийшовши на землю, своїм жит-
тям, стражданням, смертю на хресті та воскресінням відкрив 
нам дорогу до неба.
Автори, які писали про життя Ісуса Христа, називаються єван-
гелистами. Їх є чотири. Це Матей, Марко, Лука, Йоан.

Гра «Чотири Євангелисти»
Діти витягають листочки з іменами євангелистів. Під спокійну 
мелодію вони рухаються по кімнаті. Катехит каже: «Євангели-
сти зустрілись». Діти мають об’єднатись у групи по 4 особи так, 
щоб імена не повторювались. Гра повторюється 3-4 рази.

Бесіда
Пригадаймо, що перша частина Служби Божої — Проскоми-
дія, під час якої священник готує хліб і вино для Пресвятої 
Євхаристії. Ми ж передаємо священникові свої прохання про 
молитву і налаштовуємося бути уважними під час Літургії. 
Після Проскомидії словами «Благословенне Царство Отця, 
і Сина, і Святого Духа» розпочинається Літургія Слова. Під час 
цієї частини Служби Божої поряд із нашими різноманітними 
проханнями до Бога маємо нагоду почути, що Бог каже нам — 
тобто почути Його Слово. Він звертається до нас усіх і до кож-
ного зокрема, особливо під час читання Апостола, Євангелія 
і під час проповіді. 
Пресвята Богородиця завжди слухала Бога і погодилася вико-
нати Його волю, ставши Мамою Спасителя. Ми теж уваж-
но слухаємо, що Ісус нам каже. Тоді Його Слово наповнює 
наше серце. А маючи у серці Боже Слово, ми стаємо готовими 
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виконувати Божу волю, кажучи разом з Мамою Ісуса: «…нехай 
зі мною станеться по твоєму слову» (Лк 1, 38).
Тож нехай заклик «Будьмо уважні» під час Літургії Слова допо-
може нам почути Боже Слово, щоб могти його виконувати.

ІV. Закріплення вивченого
Пречиста Діва Марія завжди зберігала Слово Боже у своєму серці. Ми 
маємо бути вдячні Богородиці за те, що вона прийняла і згодилась 
виконувати Божу волю. Для кожного з нас Господь також приготував 
якесь особливе завдання в житті. Щоб розпізнати Його, маємо уваж-
но слухати Бога, зокрема на Службі Божій під час читання Апостола, 
Євангелія і під час проповіді, та щиро молитись. А найголовніше — 
маємо сказати Богові: «Так, я хочу присвятити все своє життя Тобі, мій 
Господи». 
Вивчення пісні «Ми є родина в Ісусі Христі» (Додаток2).

V. Підсумок заняття
• Є чотири Євангелія: від Матея, від Марка, від Луки, від Йоана.
• Марія погодилась стати Мамою Ісуса. Ця подія називається 

Благовіщення.
• Пречиста Діва Марія слухала Боже Слово і зберігала його.
• Під час Літургії Слова слухаємо Слово Боже.

VІ. Молитва
Помолімось до Пресвятої Богородиці та попросімо, щоб вона навчила нас 
слухати Слово Боже та відповідати Господу «так».
Катехит разом із дітьми промовляє молитву «Богородице Діво».
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Євангелист  
ЛУКА

Євангелист  
ЙОАН

Євангелист  
МАРКО

Євангелист  
МАТЕЙ

Д о д ато к  1
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Пісня «Ми є родина в Ісусі Христі» 
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Ми є родина в Ісусі Христі. 
Мама Марія, ми діти твої. 
Ідемо всі разом – рука в руці. 
Візьми нас, веди нас шляхом у житті.

Ми є родина в Ісусі Христі.
Мама Марія, ми діти твої.
Ідемо всі разом — рука в руці.
Візьми нас, веди нас шляхом у житті.

Д о д ато к  2
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