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Пасха

Мета катехитична — загальна
Воскресіння Христове — найбільше християнське свято.

Мета навчальна — детальніші вимоги
Дитина знатиме: біблійну розповідь про те, як Ісус страждав, помер 
і воскрес; молитву «Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подо-
лав…»; що Пасха — день, коли святкуємо те, що Ісус воскрес із мертвих. 
Дитина вмітиме: навести приклад традиції святкування Пасхи; вико-
ристовувати привітальну формулу «Христос воскрес!» — «Воістину 
воскрес!».
Методи: тематичні ігри, розповідь з елементами аплікації, бесіда, роз-
повідь на основі ключових слів.
Дидактичні матеріали: мішечок, у якому є хрест, фігурка ангела, 
камінь, дзвоники, писанка, пляшечка з олійкою; кошик або сумка, 
паска, писанки, ковбаска, лялька, свічка, сіль, хрін, сир, помідор, яблу-
ко, пасхальний кошик. 
Час проведення: 40-45 хв.

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи. 
Емоційне налаштування

Катехит: Христос воскрес! Вітаю вас на катехизації. Сьогодні розпоч-
немо заняття з пісні «Ось день настав» (додаток 1). Цей особливий 
день — Христове воскресіння.

Молитва
Катехит запрошує дітей до покуття, вчить із шаною приступати 
до молитви. Показує дітям, як складати пальці та робити на собі знак 
святого хреста. Катехит промовляє, діти повторюють: 

В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Катехит разом із дітьми молиться:

Христос воскрес із мертвих,  
смертю смерть подолав  
і тим, що в гробах, життя дарував. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 
Повідомлення теми
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Гра «Що в мішечку?»

Діти стають у коло і під веселу музику передають одне одному 
мішечок з предметами. Коли музика зупиняється, дитина, яка 
тримає мішечок, дістає з нього один предмет. У мішечку є хрест, 
фігурка ангела, камінь, дзвоники, писанка, пляшечка з олійкою. Всі 
предмети діти ставлять на стіл. 
Катехит: Діти, ви бачите багато різних предметів. Наше завдан-
ня — до кінця заняття зрозуміти, як саме вони пов’язані зі свя-
том Воскресіння Христового. 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу
Біблійна розповідь з елементами аплікації (Додаток 2)

Катехит просить дітей сісти на килимок. Перед ними є плакат 
із намальованим гробом Ісуса Христа. Катехит поступово читає 
біблійну історію про воскресіння Христове і прикріплює до плака-
та потрібні дидактичні матеріали.
Воскресіння Христове 
Після смерті Ісуса Христа на хресті Його тіло було положено 
до гробу. Цей гріб був витесаний у скелі і закритий великим 
важким каменем, щоб ніхто не міг у нього увійти. 
Катехит прикріплює до плаката зображення каменя. 
Перед гробом було поставлено двох сторожів, римських воїнів, 
щоб вони охороняли його.
Катехит прикріплює фігурки римських солдатів.
У неділю рано до гробу прийшли жінки, які дуже сумували 
за Ісусом. 
Катехит прикріплює фігурки жінок.
Як ви думаєте, що тримали у руках ці жінки? 
Вони тримали посудини із пахучими олійками, щоб намасти-
ти тіло Ісуса, бо такий був звичай. Йдучи дорогою, вони роз-
мовляли між собою, кажучи: «Хто допоможе нам потрапити 
всередину гробу?» Але, прийшовши до гробу, вони побачили, 
що камінь відсунений. Тому дуже сильно здивувалися.
Катехит відсуває камінь. 
Гріб є пустий. А сильні римські воїни трясуться від страху.
Фігурки воїнів ставимо за каменем. 
На відсуненому камені жінки побачили ангела в сліпучо білій 
одежі.
Катехит ставить фігуркку ангела на камінь навпроти жінок.
Жінки дуже сильно злякалися, побачивши ангела. «Не бійте-
ся, — сказав ангел. — Ви шукаєте розп’ятого Ісуса, але Його 
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тут немає, Він воскрес». Жінки-мироносиці дуже зраділи. 
«Ісус живе! Ісус переміг смерть», — голосно скрикнули жінки 
та побігли, щоб розказати цю чудову новину учням Ісуса.
Бесіда за прослуханою розповіддю 

• У який день тижня жінки йшли до гробу Ісуса?
• Хто їм розказав про воскресіння Ісуса?
• Чому жінки так зраділи?
• Що переміг Ісус?
• Чому ми тішимося, що Ісус живе?

Розділимо з жінками-мироносицями радість воскресіння Хри-
стового, заспівавши пісеньку.
Вивчення пісні «Христос воскрес» (Додаток 3)
Катехит: День, коли воскрес Ісус Христос, називаємо Великод-
нем, тобто великим днем, або Пасхою. Рано-вранці люди схо-
дяться до храму. Починається урочистий обхід довкола цер-
кви, в якому беруть участь священник та всі вірні. Цей обхід 
символізує похід жінок-мироносиць до гробу. На пасхально-
му богослужінні священник чимало разів промовляє «Христос 
воскрес!» і вірні відповідають «Воістину воскрес!».
Катехит вітається «Христос воскрес!», діти відповідають 
«Воістину воскрес!»
На знак перемоги Ісуса над смертю під час великодніх свят 
радісно дзвонять дзвони. 

Гра «Склади кошичок» (Додаток 4) 

Катехит: На Великдень священник благословляє та окроплює 
свяченою водою наші кошики. А що має бути в кошику — зараз 
довідаємось.
Катехит витягує з сумки чи кошика певні предмети, а діти від-
повідають, що кладемо у кошик, а що — ні. Серед речей є паска, 
писанки, ковбаска, годинник, свічка, сіль, хрін, сир, масло, помідо-
ри, яблука тощо.

• Паска символізує Ісуса, який помер за нас на хресті, але 
воскрес і є з нами. 

• Яйце, яке кладемо у кошик, означає нове життя.
• Свічечка має нагадувати нам про Ісуса, який є Світлом для 

світу.
• Сіль — зв’язок Бога з народом, достаток і сенс життя.
• Домашня ковбаска, шинка, сир, вершкове масло і хрін — 

все це освячується для того, щоб люди радісно святкували 
у своїх родинах.
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Споживаючи ці продукти, ми повинні дякувати Богу за воскре-
сіння Ісуса та нове життя. Ісус Христос є між нами, Він дуже 
сильно любить нас і хоче, щоб ми були щасливі та радісні.
Після цієї вправи катехит може запропонувати дітям розмалю-
вати великодній кошик з додатку 4.

Гаївочка (Додаток 5)

Катехит: Особливим виявом великодньої радості в Україні є 
гаївки або веснянки. Це веселі пісні з рухами. Діти, молодь 
та старші люблять брати участь у цих забавах.
Діти рухаються по колу і співають гаївку.

ІV. Закріплення вивченого.  
Формування вмінь і навиків
Вправа «Продовжи речення»

Катехит розпочинає речення, а діти разом продовжують слова-
ми «Христос воскрес».

• У великодньому часі ми радісно вітаємось … .
• У наших серцях Господній мир, бо … .
• Нам прощаються гріхи, бо … .
• Ми зможемо вічно жити в Божому Царстві, бо … .
• Ми також воскреснемо, як … .
• Ми святкуємо святий день неділю, бо в цей день … .
• На Великдень церковні дзвони сповіщають нам, що … .

Розповідь на основі ключових слів/предметів

Катехит: Діти, пригадайте, які речі ми знайшли в мішечку? 
(Хрест, фігурка ангела, камінь, дзвоники, писанка, пляшечка з олій-
кою). Вам потрібно скласти історію Великодня, використовую-
чи всі ці речі.

V. Підсумок 
• Ісус Христос воскрес із мертвих. Ми Його не бачимо, але віримо 

що Він є з нами. 
• Пасха — день, коли святкуємо те, що Ісус воскрес із мертвих. 

Цей день ми ще називаємо Великоднем, бо це є великий день 
для кожного з нас.

VІ. Молитва 
Катехит: 
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Дякуємо Ісусу Христу, який помер та воскрес, аби нам подару-
вати життя вічне.

Катехит разом із дітьми молиться:
Христос воскрес із мертвих,  
смертю смерть подолав  
і тим, що в гробах, життя дарував. 

Д о д ато к  1

Ось день настав
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Ось день настав, ось день настав,
Що нам дав Господь, що нам дав Господь. 
Линуть пісні, линуть пісні
І радіємо всі, і радіємо всі.
Ось день настав, що нам дав Господь, 
Линуть пісні і радіємо всі. 
Ось день настав, ось день настав, 
Що нам дав Господь.

Ось день настав, ось день настав,
Що нам дав Господь, що нам дав Господь.
Линуть пісні, линуть пісні
І радіємо всі, і радіємо всі,

Ось день настав, що нам дав Господь,
Линуть пісні і радіємо всі.
Ось день настав, ось день настав,
Що нам дав Господь!



Д о д ато к  2
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Д о д ато к  3

Над землею пливе «Алилуя»

Сл. с. Єремії Іванишин, СНДМ
Муз. с. Людмили Панасюк, СНДМ

Над землею пливе «Алилуя»,
Серце рветься, живе, радість чує!
Це Христос воскрес, злобу поборов,
Мир зійшов з небес і свята любов / 2 р. 

Господь — Моя пісня. Львів, Свічадо 2021, с. 413 



Д о д ато к  4
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Д о д ато к  5 

В нашім селі на горбочку

В нашім селі на горбочку
Стоїть церква на видочку.

Коло церкви, ніби цвіти,
Сидять старці, ходять діти.

Ходять хлопці і дівчата,
Українські соколята.


