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Великий піст

Мета катехитична — загальна 
Великий піст — час приготування до Великодня.

Мета навчальна 
Дитина знатиме: що Ісус молився, постив і чинив діла милосердя, що 
через молитву, піст і милостиню єднаємося з Богом.
Дитина вмітиме: пояснити, що таке піст, постити.
Методи: інтерактивна вправа «Ісус любить цю дитину», розповідь 
«Ісус постить», інтерактивна вправа «Подорож Великим постом», 
інтер активна вправа «Мій клубочок посту».
Дидактичні матеріали: невелике дзеркало, для інтерактивної вправи 
«Подорож Великим постом» — роздруківки для кожної дитини або 
див. зошит для дитини, фішки для кожної дитини (можна зробити 
з фетру, паперу чи використати мозаїку, ґудзики тощо), для інтерак-
тивної вправи «Мій клубочок посту» — клубок ниток, через кожних 
1-1,5 метри до нитки прив’язати згортки паперу з написами (див. до-
даток 1), ватман, клей.

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування

Катехит: Сьогодні відкрию кожному з вас велику таємницю. Знаю, що 
на нашому занятті Ісус буде навчати і промовляти особисто до одні-
єї особи, яку неймовірно любить і чекає відповіді. Ісус Христос має 
великий план для цієї особи. Я зможу сказати, хто це, лише кожному 
окремо. Якщо хтось зрозуміє, про кого йдеться, нехай нікому не каже, 
бо це — таємниця.

Інтерактивна вправа «Ісус любить цю дитину»

Матеріали: невелике дзеркало.
Завдання
Катехит запрошує учня (ученицю) підійти і подивитися в дзерка-
ло. Коли дитина побачить у дзеркалі своє відображення, катехит 
промовляє: «Ісус любить цю дитину». Підказка: учні не мають 
здогадатися завчасно, що це дзеркало. Наголошуйте: «Нікому не 
розказуй, хто ця дитина!».
Нехай діти поділяться враженнями від вправи. Може, хтось не 
зрозумів — поясніть.
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Висновок: Ісус любить кожного, кожен важливий і дорогий 
для Бога, кожен — Божа дитина. Ісус віддав за кожного з нас 
своє життя на хресті…

ІІ. Вивчення нового матеріалу
Розповідь «Ісус постить»

Катехит: Пригадуєте історію про хрещення Ісуса в Йордані? 
Йоан Хреститель охрестив Ісуса, і тоді об’явилася людям Пре-
свята Тройця. Після цього Ісус пішов у пустелю, щоб молити-
ся. Він постив 40 днів, і нарешті захотів їсти. Саме тоді диявол 
почав Його спокушати, кажучи:
— Хіба Ти не Син Божий? Ти ж можеш перетворити це каміння 
на хліб і не голодувати!
Та Ісус відповідає: 
— У Писанні написано, що людині для життя потрібний не 
лише хліб, але й Боже Слово! 

• Чи міг Ісус тоді перетворити камінь на хліб? 
• Що ви робите, коли сильно хочете їсти?
• Чому Ісус не перетворив камінь на хліб?

Тоді диявол повів Ісуса до Єрусалиму на ріг високого муру 
храму і знову спокушав: 
— Ану, кинься звідси додолу, Ти ж Син Божий, адже в Писанні 
сказано, що ангели Тебе відразу підхоплять і Ти не розіб’єшся. 
Ісус на це відповів: 
— Святе Письмо також каже: не спокушай, не випробовуй 
Божу силу!
Та диявол не міг заспокоїтися, тож повів Ісуса на вершину 
високої гори і каже: 
— Подивися, які перед Тобою царства світу, яке багатство! 
Вклонися мені — і це все буде Твоє!
Ісус втретє відганяє спокусу: 
— Іди геть від мене! Сказано ж бо у Писанні, що поклонятися 
не можна нікому, лиш одному Богові.
Аж тоді диявол відійшов від Ісуса. (Див. Мт 4, 1-11).
Запитання для обговорення

• Що робив Ісус у пустині? 
• Скільки днів Він молився?
• Хто спокушав Ісуса?
• Які спокуси переміг Ісус?
• Чого можемо навчитися від Ісуса з цієї розповіді?



220

Інтерактивна вправа «Подорож Великим постом»

Матеріали: роздруківки для кожної дитини, або див. зошит, фіш-
ки для кожної дитини (можна зробити з фетру, паперу чи вико-
ристати мозаїку, ґудзики тощо).
Завдання
Діти відкривають зошити і розглядають малюнок «Подорож 
Великим постом». Під час того, як катехит пояснює, ставлять 
свої фішки на відповідний елемент.
Катехит: У Великий піст християни готуються до найбільшого 
християнського свята — Воскресіння Христового. Тривалість 
посту — це наслідування сорокаденного посту Ісуса в пустині. 
Зараз ми здійснимо символічну подорож тижнями та днями 
Великого посту. Я буду пояснювати, а ви уважно слухатимете і 
переміщатимете фішку на відповідне місце.

• Неділя прощення — це неділя перед початком посту. Цер-
ква подає в цей день молитву взаємного прощення. Люди 
просять пробачення одне в одного і прощають усім своїм 
винуватцям. Скидають із себе тягар образ і визнають, що 
потребують пробачення. 

• Початок Великого посту — у понеділок після Неділі про-
щення. В цей день є строгий піст, тобто максимально від-
мовляємося від улюбленої їжі та вчинків, що віддаляють нас 
від Бога. Наша мета — ставати кращими.

• Перша неділя Великого посту (Православ’я) — вшанову-
ємо ікони, через які ми пізнаємо Бога, Його любов до нас. 

• Друга неділя Великого посту — згадуємо про зцілення 
Ісусом хворого (розслабленого), якого принесли на ношах 
четверо друзів. Ісус спочатку прощає йому гріхи, а тоді 
чинить чудо оздоровлення.

• Третя неділя Великого посту (Хрестопоклонна) — покло-
няємось, вшановуємо хрест, на якому був розп’ятий Хри-
стос. У церквах священники ставлять прикрашений квіта-
ми хрест на тетрапод, до якого ми підходимо в роздумах 
про велику любов Бога, що так страждав з любові до нас.

• Четверта неділя Великого посту — згадуємо святого Йоа-
на Ліствичника, який прожив в пустелі майже сорок років. 
Своїм життям, навчанням і своїми молитвами допомагає 
нам усім ставати святими. 

• П’ята неділя Великого посту — згадуємо святу Марію 
Єгипетську, яка була грішницею, але коли усвідомила свій 
гріх, залишила все і решту життя провела в пустелі в 
молитві та пості. 

• Вхід Господній у Єрусалим (Квітна неділя) — це одне з 
12-ти великих церковних свят. Згадуємо про те, як Ісус уро-
чисто в’їхав до Єрусалиму на осляті, а народ вітав Його як 
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свого Царя пальмовими гілками та стелив перед Ним свій 
одяг… У цей день приносимо до церкви на освячення вербові 
галузки. 

• Страсний тиждень. Середа — у цей день пригадуємо, як 
один із апостолів, Юда Іскаріот, зрадив Ісуса, сказавши 
ворогам, де і коли можна Його схопити. За це Юда отримав 
30 срібняків (монет).

• Великий четвер — пригадуємо про встановлення під час 
Тайної вечері таїнства Пресвятої Євхаристії. 

• Велика п’ятниця — пригадуємо про страждання Ісуса, 
Його розп’яття на хресті, смерть та покладення у гріб.

• Велика субота — тіло Ісуса перебуває у гробі.
• Великдень — Воскресіння Христове — Христос Воскрес 

із мертвих!
Висновок: Дорога Великого посту здається довгою і втомли-
вою, але коли маємо мету і просимо допомоги в молитві, то 
цей час стає дорогоцінним для нашої переміни на краще.
Катехит: Ісус Христос не просто наголошує на заповідях любо-
ві, але й показав, як їх виконувати. Перша заповідь каже нам 
любити Бога понад усе, а друга — любити ближнього, як себе 
самого. Піст — це найкращий час вчитися любити Бога і ближ-
нього, час молитви, посту та милосердя. 

Наступна вправа допоможе нам зрозуміти, як можемо пережити піст 
у любові до Бога і ближнього.

ІІІ Закріплення вивченого.  
Формування вмінь і навиків
Інтерактивна вправа «Мій клубочок посту» 

Матеріали: клубок ниток, через кожних 1-1,5 метри прив’язати 
до нитки згортки паперу з написами див. додаток 1, ватман, 
клей.
Завдання
Запросіть дітей до кола. По черзі розмотуємо «клубок посту», 
передаючи його в руки не обов’язково тому, хто стоїть близько, 
а хто кому хоче. Відповідно вибрана дитина стає ближче, щоб 
могти розгорнути згорток і прочитати написане. Дотримує-
мось кола, щоб уникнути хаосу в класі. 
Катехит: Розгортаючи згортки, ми дізнаємося, як саме можемо 
постити. 
Коли клубок буде розмотаний, кріпимо написи на ватман (попе-
редньо можемо його оформити, написати «Мій клубочок посту»). 
Хай діти подумають, як саме хотіли б постити, та напишуть 
своє ім’я під відповідною постановою чи біля неї.
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ІV. Ми вивчили: 
• Ісус молився, постив, робив діла милосердя.
• Ісус перемагає спокуси диявола.
• Великий піст — час нашої переміни на краще, час приготування 

до Великодня та роздумів про велику любов Ісуса до кожної 
людини.

• Я теж можу постити.

V. Молитва 
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).
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Молитва святого Єфрема

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). 

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).

Д о д ато к  1



Прочитаю книжку про Бога

Відмовлюся від комп’ютерних ігор

Молитимусь вдвічі більше, ніж зазвичай

Відмовлюся від улюблених цукерок

Не говоритиму погано про інших

Ділитимусь смачненьким 

Їстиму корисну їжу

Відмовлюся від мультиків

Д о д ато к  2



Не слухатиму гучно музику

Робитиму іспит сумління кожного дня

Допоможу однокласнику з уроками

Вивчу напам’ять нову молитву

Читатиму Святе Письмо

Слухатиму корисні поради

Виправлятиму свої помилки

Виконуватиму обіцянки

Частіше ходитиму в церкву (каплицю)


