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Пасха

Мета катехитична — загальна
Пасха — свято Воскресіння Христового.

Мета навчальна
Дитина знатиме: біблійну  розповідь про  те, що  Ісус Христос помер 
і  воскрес; що Пасха — це день,  коли ми  святкуємо  Ісусову перемо-
гу над смертю; що після воскресіння  Ісус був  зі  своїми апостолами 
і учнями. 
Дитина вмітиме: прославляти воскреслого Христа життям і молитвою.
Методи: гра «Можливо — неможливо», розповідь, інтерактивна впра-
ва  «Намалюй  малюнок  до  історії»,  банс  «Великдень»,  мультфільм 
«Воскресіння ГНІХ» з циклу «Духовне намисто».
Дидактичні матеріали:  дві  великі  таблиці  з  написами  МОЖЛИВО 
і НЕМОЖЛИВО, Святе Письмо для кожної групи, картки з посилан-
нями на євангельський текст, шаблон яйця (6 шт.), кредки, кольорові 
олівці, сухий клей для кожної групи, колонки, ноутбук, банс «Велик-
день»  (з  проєкту  «Банси»),  мультфільм  «Воскресіння  ГНІХ»  з  циклу 
«Духовне намисто».

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування

Привітання
Катехит вітається з учнями, запитує про їх настрій, а також просить 
подумати над запитаннями: Коли людям буває сумно? Що допомагає роз-
віяти смуток? А коли люди радіють? Що приносить людям найбільшу 
радість? Чи є смуток, що триває завжди? Чи може радість тривати 
завжди?

Молитва
Катехит запрошує дітей до покуття. Моляться «Отче наш».

ІІ. Мотивація навчальної діяльності
Гра «Можливо — неможливо»

Необхідні матеріали: дві великі таблиці з написами МОЖЛИВО 
і НЕМОЖЛИВО, текст запитань.
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Катехит запрошує учнів пограти гру, викликаючи на середи-
ну двох добровольців, які триматимуть кожен свою таблицю. 
Завдання для них полягає в тому, щоб піднімати ту відповідь, яку 
буде вигукувати аудиторія. Всі інші учні сидять на своїх місцях 
і уважно слухають катехита, який озвучує запитання:

• Чи можливо, щоб риба жила без води?
• Чи можна їсти мед, який простояв у банці 500 років?
• Чи можливо ходити по землі без рук і без ніг?
• Чи можливо повернути голову на 360 градусів?
• Чи можливо вмитися без води?
• Чи можна присісти 200 раз за 2 хвилини?
• Чи можливо носити свою хату на плечах?
• Чи можливо з’їсти за один раз 30 порцій морозива?
• Чи можливо одночасно бути у двох місцях?
• Чи можна ходити по воді і не замочити ноги?
• Чи можливо ніколи не вчитися і все знати?
• Чи можливо облизати свій лікоть?
• Чи можливо вивчити напам’ять усі вірші, написані україн-

ською мовою?
• Чи можливо заробити мільйон, маючи всього 10 гривень?
• Чи можливо, щоб ожила мертва людина? 

Катехит дякує учням за активну участь у грі. Продовжує тему 
воскресіння з мертвих.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.  
Читання Святого Письма.

Бог  зробив  неможливе,  воскресивши  Ісуса  з  мертвих.  Але  про  все 
по порядку.

Розповідь катехита про події воскресіння

Ми вже добре знаємо, що Ісус Христос є Сином Божим, другою 
Божою Особою. Він прийшов на світ, щоб виконати волю свого 
Отця — спасти людей від зла і гріха.
Катехит запитує учнів: 

• Чи пам’ятаєте, яке зло зробили перші люди? 
• Які були наслідки їхнього вчинку?

Правильно,  за  свій  непослух  Адам  і  Єва  втратили  рай,  але 
також отримали обіцянку від Бога, що повернуться до Нього. 
Саме  таким було  завдання  Ісуса — повернути людям життя 
у раю.
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Катехит запитує: Важке завдання? 
Ми знаємо багато історій про життя і діяльність Ісуса. Як Він 
навчав, оздоровлював людей, навіть повертав до життя помер-
лих.  Сьогодні  ми  дізнаємося  про  останні  дні  земного  жит-
тя Ісуса та про те, як Йому вдалося виконати завдання Отця 
Небесного. У цьому нам допоможе  євангелист Марко. Отож, 
вирушаймо!

Інтерактивна вправа «Намалюй малюнок до історії»

Необхідні матеріали: Святе Письмо для кожної групи, картки 
з посиланнями на євангельський текст, шаблон яйця (6 шт.), кред-
ки, кольорові олівці, сухий клей для кожної групи.
Катехит ділить учнів на 6 груп. Кожна група отримує Святе 
Письмо, картку з євангельським посиланням, шаблон яйця і кред-
ки. Завдання учнів — знайти у євангельському тексті потрібний 
уривок, прочитати його і намалювати малюнок, який би помі-
стився у яйці. (При потребі катехит може підказати учням кіль-
ка ідей для малюнка). На звороті яйця слід приклеїти свою цита-
ту. Час виконання завдання — 15-20 хв. Учні презентують свої 
роботи та приклеюють до дошки чи ватмана.

1 група
Мр 11, 7-10

2 група
Мр 14, 10-11

3 група
Мр 14, 22-24

4 група
Мр 14, 32-42

5 група
Мр 14, 70-72

6 група
Мр 15, 42-46

Катехит підсумовує, що всі ці події показують нам, як відваж-
но Ісус виконував волю Отця Небесного і як безмежно любив 
людей, навіть тих, які знущалися з Нього. Ми бачимо апосто-
лів,  які  не  розуміли  цих  подій,  вони  були  такі  налякані, що 
сховалися і навіть не прийшли на похорон. Можливо, багато 
хто думав, що це кінець... 

• А як ви думаєте, на цьому завершується історія Ісуса?
Звісно  що  ні.  Ця  історія  має  своє  продовження.  Зараз  ви  її 
побачите…

Інтерактивна вправа «Пантоміма»

Катехит запрошує трьох дівчаток і хлопця щоб зіграли панто-
міму. (Можна заздалегідь підготувати імпровізовані костюми 
для акторів, та ширму, за якою можна було б сховати ангела). 
Катехит переповідає своїми словами або зачитує текст.
Якже  минула  субота,  Марія  Магдалина,  Марія,  мати  Яко-
ва, та Саломія купили пахощів, щоб піти та намастити Його. 
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Рано-вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як 
сходило сонце, та й говорили між собою: «Хто нам відкотить 
камінь  від  входу  до  гробу?»  Але  поглянувши,  побачили, що 
камінь  був  відвалений, —  був  бо  дуже  великий.  Увійшовши 
до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу 
одежу, — і вжахнулись. А він до них промовив: «Не жахайте-
ся! Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп’ятого. Він воскрес, Його 
нема тут». (Мр 16, 1-6) 
Катехит запрошує «акторів» поділитися враженнями від гри. Що 
легко вдавалося? Що важче? Чи сподобалося?

• Що могли відчувати жінки, коли побачили ангела?
З розповідей інших євангелистів ми знаємо, що Ісус зустрі-
чався  з  апостолами після свого воскресіння. Навіть готував 
їм  їжу,  хліб  і  рибу  на  вуглях.  Підбадьорював  і  вияснював 
Писання, як, наприклад, по дорозі в Емаус. Ісус продовжує це 
робити і для нас. Він промовляє зі сторінок Святого Письма 
та годує нас своїм Тілом і Кров’ю у Євхаристії.  Ісус відкрив 
нам вхід до раю, який ми втратили через гріх. Дякуймо щиро 
нашому Господеві за такий великий і незбагненний дар спа-
сіння!
Катехит запрошує учнів домалювати на дошці чи ватмані подію 
Воскресіння, щоб довершити історію з інтерактивної вправи 
«Намалюй малюнок до історії». 

ІV. Закріплення вивченого.  
Формування вмінь і навиків 

Катехит запрошує учнів до прослави воскреслого Христа у бансі «Велик-
день».

Банс «Великдень»

Необхідні матеріали: колонки, ноутбук, текст зі словами пісні.
Катехит вмикає відео запрошує учнів переглянути його. Найпер-
ше учні вчаться співати пісню під фонограму, відтак повторю-
ють основні рухи. На завершення співають і танцюють, повто-
рюючи за провідником.
Якщо  є  час  і  можливість,  можна  показати  мультфільм 
«Воскресіння ГНІХ»  з  циклу  «Духовне намисто»  серії  церковні 
свята. Відео знаходиться у вільному доступі на каналі «YouTube».
Катехит підсумовує, що неділя, коли Ісус воскрес  із мертвих 
називається Великодньою. Кожної неділі ми святкуємо пере-
могу Ісуса над злом і смертю. Ісус воскрес для мене і для тебе, 
щоб повернути нам втрачений рай.
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V. Підсумок заняття
• Пасха — це день, коли ми святкуємо Ісусову перемогу над 

смертю. 
• Воскресіння Христове — головне свято літургійного року.
• Після воскресіння Ісус був зі своїми апостолами і учнями.

VІ. Молитва
Катехит запрошує дітей до покуття. 
Співають тропар Воскресіння: 

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