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Великий піст

Мета катехитична — загальна
Великий піст — це час приготування до свята Воскресіння Христово-
го.

Мета навчальна
Дитина знатиме: біблійну розповідь про те, як Ісус постив і молив-
ся сорок днів (Мр 1, 12-15); Великий піст — це час приготування до 
Воскресіння Христового.
Дитина вмітиме: навести приклад, що робимо, коли постимо; хотіти-
ме постити.
Методи: інтерактивна вправа «Таємничий наплічник», інтерактивна 
вправа «Склади пазл», розмова, малюнок з піском «Дух випроваджує 
Ісуса», інтерактивна вправа «Допоможи Богданчику».
Дидактичні матеріали: наплічник, а в ньому вервиця, хліб і пляшка 
води, книжка «Акафіст до страстей Христових» або «Хресна дорога», 
або ікона Страстей Христових, відріз тканини темно-червоної барви, 
свічка з сірниками, лупа для кожної групи, чотири конверти з вкладе-
ними словами (див. нижче), клей, чисті аркуші формату А4 для кожної 
групи, п’ять-шість листків сірого паперу формату А3 обпаленого дов-
кола вогнем, клей-олівець, пісок, фломастери.

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування

Привітання
Катехит вітається з учнями, запитує про їхній настрій. Просить поду-
мати і назвати, які б три речі вони взяли зі собою на безлюдний острів. 
Чому?

Молитва
Катехит запрошує дітей до покуття. Промовляють молитву до Ангела 
хоронителя.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності
Інтерактивна вправа «Таємничий наплічник»

Необхідні матеріали: наплічник, вервиця, хліб і вода (в одно-
му пакеті), книжка «Акафіст до страстей Христових» або 
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«Хресна дорога» або ікона Страстей Христових, кусок тканини 
темно-червоної барви, свічка з сірниками, лупа для кожної групи.
Катехит звертає увагу учнів на таємничий наплічник, що 
стоїть на видному місці у класі. Запрошує сісти довкола нього. 
Впроваджує учнів у гру, розповідаючи, що наплічник прийшов 
на адресу катехитичної школи. До нього прикріплена карточка 
з написом: «Тут знаходяться речі для найважливішої подорожі». 
Катехит пропонує учням провести слідство, щоб з’ясувати, про 
яку подорож ідеться. Для цього ділить дітей на групи (може бути 
чотири або п’ять) та вручає атрибут детективів — лупу. Від-
так відкриває наплічник і витягує предмети, які там знаходять-
ся. Кожна група отримує свій предмет. Завдання учнів — назвати 
предмет і те, для чого він служить, як ним користуватися і чому 
він конче потрібен для найважливішої подорожі? Час виконання 
завдання — 9 хв. Опісля всі сідають довкола наплічника і пред-
ставляють свої напрацювання. 
Катехит підсумовує, що вервиця потрібна для молитви, без 
хліба і води людина не може жити, а також часто саме ці про-
дукти означають піст, книжка «Акафіст до страстей Христових» 
або «Хресна дорога» або ікона Страстей Христових нагадують 
нам про страждання і смерть Ісуса Христа, які Він витерпів 
для спасіння людей, тканина червоної барви нагадує нам про 
те, як оздоблений храм у часі Великого посту і колір священ-
ничих риз. А запалена свічка дає тепло, яке ми повинні дару-
вати іншим людям, особливо у час Великого посту. 
Отож, «таємничий наплічник» містить речі, потрібні для ман-
дрівника, що йде шляхом Великого посту. А чому ця подорож 
називається найважливішою, ми дізнаємося на сьогоднішньо-
му занятті.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.  
Читання Святого Письма
Інтерактивна вправа «Склади пазл»

Необхідні матеріали: чотири конверти з вкладеними словами 
(див. нижче), клей, чисті аркуші формату А4 для кожної групи.
Катехит ділить учнів на чотири групи. Кожна група отримує 
конверт із окремими словами. Завдання учнів — скласти з них 
речення і приклеїти до чистого аркушу формату А4. Час вико-
нання — 6 хв.

• Конверт №1  
І відразу / Дух / повів Його / в пустиню; / і Він / перебу-
вав / у пустині / сорок / день, 

• Конверт №2  
спокушуваний / сатаною, / і був / із дикими / звірями, / 
а ангели / Йому / служили. 
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• Конверт №3  
А коли / видано / Йоана, / Ісус / прийшов у / Галилею / 
і проповідував / там Боже Євангеліє, / кажучи: 

• Конверт №4  
«Сповнився / час, / і Царство Боже / близько; / покайте-
ся / і вірте / в Євангеліє» (Мр 1, 12-15)

Після завершення цього етапу роботи, кожна група зачитує своє 
речення у тому порядку, в якому нумеровані конверти. Катехит 
з’єднує клейкою стрічкою всі чотири речення в один текст.

Бесіда на основі біблійного уривку

Катехит ставить запитання до тексту.
• Хто написав цю розповідь?
• Куди Дух повів Ісуса?
• Що таке пустиня? 
• Скільки часу Ісус провів у пустині?
• Хто ще був з Ісусом у пустині?
• Що Ісус проповідував, коли прийшов у Галилею?

Катехит підсумовує, що євангелист Марко коротко розповідає 
нам історію сорокаденного перебування Ісуса у пустині. Він 
був там із дикими звірами, злий ангел Його спокушав, а добрі 
ангели Йому служили (допомагали). Коли цей час закінчився, 
Ісус повернувся в Галилею і закликав людей покаятися та віри-
ти в Євангеліє, тобто повірити, що Бог їх безмежно любить, 
і змінити своє життя на краще. 
Нині наша Церква, наслідуючи цей сорокаденний піст Ісу-
са Христа, запрошує вирушити разом на своєрідну пустиню. 
Можемо частіше ходити до храму на молитву, менше сидіти 
біля телевізора чи у телефоні, частіше читати Святе Письмо, 
старатися робити добрі вчинки для ближніх. Нам обов’язко-
во допомагатимуть добрі ангели та сам Ісус. Злий ангел теж 
буде старатися нам нашкодити, але зі своїми помічниками ми 
його точно переможемо. Цей час для нас завершиться світ-
лим празником Воскресіння Христового. І це свято справжньої 
перемоги добра над злом, світла над темрявою.

Малюнок з піском «Дух випроваджує Ісуса»

Необхідні матеріали: п’ять-шість листків сірого паперу форма-
ту А3 обпаленого довкола вогнем, клей-олівець, пісок, фломастери.
Катехит ділить учнів на п’ять-шість груп. Кожна група отри-
мує листок паперу, намащеного клеєм і посипаного піском. Завдан-
ня учнів — домалювати Ісуса на пустині у товаристві доброго 
і злого духа. Час виконання завдання — 10 хв. Відтак групи презен-
тують результати своєї праці.
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ІV. Закріплення вивченого.  
Формування вмінь і навиків 

Церква заохочує нас у сорокаденній мандрівці до Воскресіння Христо-
вого постити, молитися і давати милостиню.

Інтерактивна вправа «Допоможи Богданчику»

Катехит просить учнів допомогти Богданчику скласти список 
вчинків, на які він зверне свою увагу у Великому пості. Йому вдало-
ся написати такі…
Мої постанови на час Великого посту

• Ходити до храму не тільки у неділю, а й у п’ятницю.
• Під час молитви чинити доземні поклони на знак покути 

і перепрошення.
• Робити добрі справи: підливати вазони, прибирати у кім-

наті, мити посуд, виносити сміття.
• Менше дивитися телевізор.
• На комп’ютерні ігри витрачати тільки одну годину 

в день.
• Ділитися з сестричкою солодощами…

Що ще ви порадили б Богданчику додати до цього списку?
• Які постанови допомогли б вам краще підготуватися 

до свята Воскресіння Христового?
Учні в усній формі висловлюють свої пропозиції.
Катехит підсумовує, що сьогодні у «таємничому наплічнику» 
ми знайшли речі, які потрібні нам у найважливішій мандрів-
ці — мандрівці Великим постом. Ця подорож є найважливі-
шою, бо провадить нас до зустрічі з Воскреслим Христом. А ця 
зустріч дарує нам нове життя і перемінює наше серце. Тому 
дуже важливо добре пережити цей час.

V. Підсумок заняття
• Великий піст — це час приготування до свята Воскресіння Хри-

стового.
• Ми постимо, наслідуючи піст Ісуса Христа у пустині впродовж 

40 днів.
• У час Великого посту я практикую три правила — молитву, піст 

і милостиню. 
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VІ. Молитва
Катехит запрошує дітей до покуття. 
Молитва святого Єфрема
Перед молитвою поясніть дітям, як слід робити доземний і малий поклони.

Господи і Владико життя мого! 
Духа лінивства, недбайливости, властолюб’я і пустомовства  
віджени від мене (доземний поклін).
Духа ж ціломудреності і смиренномудреності,  
терпеливості й любові, даруй мені, слузі Твоєму (слугині Твоїй) 
(доземний поклін).
Так, Господи, Царю! Дай мені бачити гріхи мої  
і не осуджувати брата мого, бо Ти благословенний  
на віки вічні. Амінь (доземний поклін). 

Після цього 12 малих поклонів, хрестячись:
Боже, милостивий будь мені, грішному (грішній).
Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене.
Без числа нагрішив (нагрішила) я, Господи, прости мені.

Відтак: 
Господи і Владико життя мого! Духа лінивства, недбайливости, 
властолюб’я і пустомовства віджени від мене. 
Духа ж ціломудреності і смиренномудреності,  
терпеливості й любові, даруй мені, слузі Твоєму (слугині Твоїй). 
Так, Господи, Царю! Дай мені бачити гріхи мої  
і не осуджувати брата мого, бо Ти благословенний на віки вічні. 
Амінь (доземний поклін).



Конверт №1

І відразу    Дух    повів 

Його    в пустиню; 

і Він    перебував     

у пустині    сорок    день, 

Конверт №2

спокушуваний    сатаною, 

і був    із дикими звірями, 

а ангели    Йому    

служили. 

Д о д ато к  1



Конверт №3

А коли    видано    

Йоана,    Ісус    прийшов    

у Галилею     

і проповідував    там 

Боже Євангеліє,    

кажучи: 



Конверт №4

«Сповнився    час,    

і Царство Боже    

близько;    покайтеся    

і вірте    в Євангеліє» 

(Мр 1, 12-15)


