
Пасха

Мета катехитична загальна
Пояснити, що Ісус жив, страждав, помер і воскрес заради нашого спа-
сіння; формувати почуття вдячності та любові до воскреслого Спаси-
теля.

Мета навчальна
Учні знатимуть: біблійну розповідь про те, як Ісус страждав, помер 
і воскрес; що після воскресіння Ісус був зі своїми апостолами й учня-
ми; що Пасха — це день, коли святкуємо те, що Ісус Христос переміг 
смерть.
Учні вмітимуть: навести приклад, що вони роблять, щоб з Ісусом уві
йти в Царство Боже.
Провідна думка: «Не бійтесь: знаю бо, що ви шукаєте Ісуса розіп’ятого. 
Нема Його тут, бо Він воскрес…» (Мт 28, 56).
Методи: великоднє деревце; бесіда «Новини», розповідь на основі 
Євангелія від Матея, інтерактивна вправа «Три гаївки».
Дидактичні матеріали: вирізані з картону шаблони писанок з додатку 
1 для кожної дитини, кольорові олівці чи фломастери, вузенькі кольо-
рові стрічки, суха гілка або декілька гілок; хрест із Розп’яттям; крила 
ангела; для інтерактиву «Три гаївки» — тексти гаївок з додатку 2.

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування

Привітання
Катехит привітно зустрічає дітей. Запитує, наприклад, про те, за що 
вони люблять весну, які їхні улюблені весняні свята, й уважно слухає їхні 
відповіді. Ці діалоги мають бути невимушеними, спонтанними і неод-
мінно радісними. Кожній дитині, яка заходить до класу, катехит дає 
шаблон писанки (з дірочкою для стрічки) і пропонує її розмалювати. Щоб 
зекономити час, катехит може давати дітям шаблони з уже протягну-
тими в них крізь дірочку шнурочками. Коли діти розмалюють, то кла-
дуть свої писанки на стіл катехита. Подякувавши дітям за старання, 
катехит запрошує всіх до молитви. 

Молитва
Діти збираються біля покуття, катехит запалює свічку. Усі роблять 
знак святого хреста і моляться тією частиною «Символу віри», в якій 
ідеться про Ісуса Христа. Можна організувати «ланцюжок» молитви. Усі 



стають у рядок. Катехит перший промовляє: «Вірую… в єдиного Госпо-
да Ісуса Христа». Продовжує дитина, яка стоїть біля нього. За допо-
могою, наприклад, дзвіночка чи легенького постукування об щось скляне 
катехит може давати знак, що слово переходить до наступної дитини.

ІІ. Актуалізація опорних знань.  
Мотивація навчальної діяльності
Бесіда на тему «Новини»

Катехит заводить бесіду про те, як і звідки ми довідуємося нови-
ни (телевізор, радіо, соціальні мережі, особисті зустрічі). Відтак 
запитує:

• А як Бог переказує людям новини?
Катехит може поділити дітей на дві групи. Одній дати ікону 
Благовіщення Пресвятої Богородиці, а другій — Різдва Христово-
го. Діти розглядають ікони і пригадують відомі їм біблійні істо-
рії про те, як Господь переказував важливі вістки, новини через 
своїх ангелів. Представники груп дають відповідь на запитання 
катехита.

• Що сповістив ангел Діві Марії?
• Що Марія відповіла ангелові?
• Кому явився ангел у полі біля Вифлеєму?
• Яку вістку від Бога він переказав?

Катехит підсумовує: У наш час новини поширюються дуже 
швидко. За лічені секунди… Через тисячі кілометрів… І так само 
швидко забуваються, змінюють одна одну. Інша річ — Божа 
«пошта», Божа «мережа» і неймовірні новини, які Він перека-
зує людям. Одна з них уже майже два тисячоліття не пере-
стає дивувати і радувати цілий світ. Це новина про найбільшу 
любов і надію… Її теж сповістив ангел. Про це сьогодні пого-
воримо.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.  
Читання Святого Письма

Катехит: Упродовж мандрівки Великим постом ми старалися якнай-
краще підготуватися до світлого празника Воскресіння. Через молит-
ву, через участь у великопосних богослужіннях ми намагалися набли-
зитися до нашого Господа. Через творення добрих справ ми хотіли 
стати подібними до Нього, наслідувати Його в любові до ближніх.
«Як настане туга, пізнаєш друга» — каже прислів’я. І справді, коли 
нам сумно, страшно, боляче, ми так потребуємо підтримки, допомо-
ги, доброго щирого слова. Тож у Страсному тижні ми пригадували 
останні дні земного життя Ісуса. Як справжні друзі, ми співпережива-
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ли, співстраждали з Ним, беручи участь у службах Великого четверга 
та Великої п’ятниці. 
«Ніхто неспроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів 
своє життя віддає» (Йо 15, 13), — навчав Ісус своїх учнів. Прийнявши 
страшну смерть на хресті, Він віддав своє життя задля спасіння кож-
ного з нас. Ісус дав нам приклад найбільшої любові. 
Діти разом із катехитом стають навколо столу, на якому є хрест 
із Розп’яттям. Тримаючись за руки, усі повторюють за катехитом ури-
вок молитви з утрені Страстей.

Поклоняємось стражданням Твоїм, Христе! (3 рази).  
Появи і нам преславне Твоє воскресіння. 

Відтак катехит переходить до викладу теми заняття. Може скориста-
тися таким переказом.

На третій день після смерті Ісуса, рановранці, жінки поспіша-
ли до гробу, щоб намастити Його тіло пахучим миром. 
Сумно було жінкам. Не тішило їх ані сонечко, що помаленьку 
піднімалося над обрієм, ані вранішні пташині переспіви. Ще 
й журилися, мабуть, жінки, хто ж їм відкотить великий камінь 
від входу до гробниці.
Вже коли підійшли вони зовсім близько, враз зчинився силь-
ний землетрус, і з неба зійшов ангел Божий у білосніжній оде-
жі. Він відсунув той великий камінь і сів собі на нього.
Сторожа, що стояла біля входу до гробниці, з переляку, мов 
закаменіла. Жінки певно теж добряче налякалися. Але ангел 
їх заспокоїв, показав порожній гріб і сповістив неймовірну 
новину. 

Катехит просить, щоб учні відкрили свої зошити і розгадали кросворд. 
Хто найшвидше впорається, той одягає «крила ангела» і промовляє фразу. 
Потім, за бажанням, усі діти можуть зробити таку дію. Опісля катехит 
продовжує.

Зворушені до сліз, жінки притьмом побігли до Єрусалиму, 
щоб переказати новину апостолам: «Ісус воскрес! Він переміг 
смерть!» Аж раптом зустрічають Ісуса і чують Його лагідний 
голос: «Радуйтеся!». І тій радості не було і немає меж. 

Подібно, як мироносиці, всі ми, учні Ісуса, здолавши пустелю Вели-
кого посту і розділивши з Ісусом Його страсті, у великодню неділю, 
рановранці, поспішаємо до гробу — Плащаниці. Струшуючи холодні 
роси, тричі обходимо навколо церкви. 
Подібно, як ангел відсунув камінь від входу, священник у світлих 
ризах хрестом відчиняє нам двері храму й урочисто тричі сповіщає: 
«Христос воскрес!».
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Подібно, як апостоли, на весь світ голосимо: «Воістину воскрес!» І при-
ймаємо Спасителя у Святому Причасті, бо Він з нами «по всі дні, аж 
до кінця віку» (Мт 28, 20).
Катехит вмикає запис святкового передзвону і підсумовує: На Велик-
день усюди дзвонять церковні дзвони. Вони сповіщають велику 
радість — перемогу добра над злом, світла над темрявою, життя над 
смертю. Радіймо, веселімося, бо Бог живий, бо Він посеред нас.
Катехит кладе на стіл вазу, в якій є гілочка (може бути суха, або гілочка 
розквітлої форзиції). Діти беруть свої писанки, які вони розмальовували 
на початку заняття, і чіпають їх на гілочку. У вазі можуть бути також 
живі квіти. Ця активність має допомогти дітям відчути себе причетни-
ми до створення атмосфери свята.

ІV. Закріплення вивченого.  
Формування вмінь і навиків

Катехит: Великдень — це дуже радісне свято. У такий день годі вси-
діти в хаті! Люди виходять зі своїх домівок, вітають одне одного, 
обмінюються писанками і, звісно, знову збираються на церковному 
подвір’ї, щоб водити гаївки. Приходять і діти, і дорослі. Заведімо й ми!

Інтерактивна вправа «Три гаївки»

Діти стають у рядок і по черзі промовляють слова: зайчик, гру-
шечка, шум. Таким чином діляться на три групи. Кожна група 
отримує текст гаївки з коротким описом гри (додаток 2) і шви-
денько її вивчає. Катехит при потребі допомагає, підказує. Осо-
бливо це стосується мелодії. Коли діти підготуються, то спочат-
ку кожна група заводить свою гаївку, потім кожну гаївку діти 
бавляться всі разом. Якщо є така можливість, то цю частину 
заняття варто провести надворі.
Катехит підсумовує: Кожне свято має свої особливості, тради-
ції. Для великодніх свят це веселі забави зі співами на церков-
ному подвір’ї. Як же гарно разом з усіма після довгої холод-
ної зими вибігти на зелену травичку, радіти весні, лагідному 
сонечку і новому життю, яке дарує нам Бог! І хай не зали-
шиться нікого ні близько, ні далеко, хто б не знав, що Христос 
воскрес!

V. Підсумки заняття
• Ісус віддав своє життя задля спасіння кожного з нас. Він дав 

нам приклад найбільшої любові. Своїм воскресінням Ісус дару-
вав нам нове життя, вічне життя з Богом.

• Великодні дзвони сповіщають велику радість — перемогу 
добра над злом, світла над темрявою, життя над смертю.

• Гаївки на церковному подвір’ї — це одна з традицій святкуван-
ня Великодня.
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VІ. Молитва
Усі підходять до покуття. Знаменують себе знаком хреста і тричі 
моляться: 

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



221

Д о д ато к  1
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Д о д ато к  2

Зайчик

Зайчику, зайчику, ти милесенький,  
Голубе, голубе, ти сивесенький,  
Ані куда, зайчику, вискочити, 
Ані куда, зайчику, перескочити.
Скочком, бочком 
Перевернися, 
Гребінчиком розчешися,  
Тай візьмися під бочки, 
Шукай собі посестрочки.
Вибираємо з-посеред себе Зайчика. Беремося за руки, ходи-
мо по колу і співаємо гаївку. Зайчик має стояти всередині кола 
й демонструвати жести, які відповідають словам гаївки. Коли 
пісня закінчиться, Зайчик вибирає наступного Зайчика.

Грушечка

Посаджу я грушечку:  
Гай буде, гай (2 р.) 
Нічко моя темная,  
І ти, зоре ясная, 
Дай, Боже, дай.

Піділлю я грушечку… 
Росте, росте грушечка… 
Ой, зацвіла грушечка… 
Ой, зродила грушечка… 
Ой, зірву я грушечку…

Стаємо в коло, але за руки не беремося. Вибираємо Грушечку, вона 
має стояти всередині кола. Співаємо разом гаївку, виконуючи 
відповідні рухи. Найдокладніше рухи має показувати Грушечка. 
Наприкінці гаївки, на словах «Ой зірву…» підбігаємо до Грушечки 
й імітуємо, що зриваємо грушки.

Шум

Гей нумонумо заплетімо Шума. 
Шума заплетімо, гуляти ходімо. 
Ой ходить Шум по діброві, 
А Шумиха рибу ловить, 
Що зловила, те пропила, 
Сукні дочці не купила: 
Постій, дочко, до суботи, 
Куплю тобі ще й чоботи 
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Червоную плахту, 
Зелену запаску —  
Люби мене козаченьку, коли твоя ласка.
Стаємо в ряд і беремося за руки. Тоді починаємо «заплітатися» 
навколо того, хто останній в ряду. При цьому щораз швидше 
співаємо гаївку і рухаємося. Коли проспіваємо, той, хто всереди-
ні, вибирається назовні і виводить за собою всіх решта. Цей рух 
супроводжуємо співом «Ой нумо-нумо розплетімо Шума…»


