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Воскресіння Христове

Мета катехитична — загальна 
Воскресіння Ісуса Христа — найголовніше християнське свято.

Мета навчальна 
Дитина знатиме: подію Христового Воскресіння, значення обряду 
освячення великоднього кошика, значення свята для християн.
Дитина вмітиме: складати великодній кошик, радіти і святкувати Ве-
ликдень.
Методи: інтерактивна вправа «Не бійся!», інтерактивна вправа «Ві-
рю-не вірю», читання Святого Письма, інтерактивна вправа «Вели-
кодній кошик», інтерактивна вправа «Мій Великдень», пісня-банс «Ми 
веселі і радієм всі разом!» або «Великдень».
Дидактичні матеріали: для інтерактивної вправи «Вірю-не вірю» — 
листки з написами «Вірю» і «Не вірю» для кожної дитини (або кольо-
ровий папір — червоний означатиме «Не вірю», зелений — «Вірю»); 
Святе Письмо, для інтерактивної вправи «Великодній кошик» — ко-
шик, роздруковані малюнки (свічка, паска, сир і масло, шинка та ков-
баса, хрін, сіль, яйце).

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування
Інтерактив «Не бійся!»

Катехит читає запитання, на які діти усі разом відповідають: 
«Не бійся!».
Катехит: Чи боїшся темряви?
Діти: Не бійся!

• Чи боїшся павука?
• Чи боїшся контрольної?
• Чи боїшся, що з тебе сміятимуться? 
• Чи боїшся залишитися без друзів?
• Чи боїшся, що чогось не знатимеш?

Висновок: Нехай діти поділяться, за бажанням, які в них є 
страхи. У Святому Письмі Бог дуже часто говорить: «Не бій-
ся!». Адже Бог завжди є з нами і допомагає впоратися з усіма 
страхами, якими б не були їх великі очі. Навіть тоді, коли ми 
геть розгублені і коли видається, що все втрачено і ми зовсім 
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самі… Ісус знає, що ми відчуваємо. Він подібні речі переживав 
і в Гетсиманському саду, і на хресті… Він дає нам мужність 
і силу здолати всяку тривогу, переживаючи її разом з нами. 
Бо Він нас дуже любить. Він — наш Бог. 

Молитва 
Якщо примірники Святого Письма є для всіх, можна відшукати вірш і за-
читати разом або роздрукувати на листках чи написати на дошці.

Не бійся, бо я з тобою! Не тривожся, бо я — Бог твій! Я додам 
тобі сили, я тобі допоможу, підтримаю тебе переможною прави-
цею моєю.
Іс 41, 10

ІІ. Вивчення нового матеріалу
Інтерактивна вправа: «Вірю-не вірю»

Матеріали: листки з написами «Вірю» і «Не вірю» для кожної 
дитини (або кольоровий папір — червоний означатиме «Не вірю», 
зелений — «Вірю»).
Катехит читає речення, а діти піднімають відповідь, написану 
на листку.

• Риба живе без води.
• Два плюс два дорівнює п’ять.
• Людина з часом молодіє, а не старіє.
• Людина здатна прожити без їжі та води 40 днів.
• Молитва може уздоровити людину.
• Мертва людина може знову повернутися до життя.

Висновок: Бог зробив неможливе — Він помер, а потім ожив — 
воскрес! Христос Воскрес! Діти — Воістину воскрес! — повто-
ріть три рази, щораз гучніше.
Катехит: Ісус Христос прийшов на землю, щоб узяти на себе 
покарання за гріхи людей. Він з великої любові помер на хре-
сті, але… переміг смерть своїм воскресінням — на третій день 
Ісус воскрес, відкривши нам небо. Тому воскресіння Ісуса є 
великим подарунком для нас. Воскресіння Христове — це най-
головніше свято всіх християн.

Читання Святого Письма (Мт 28, 1-10)

Після ж вечора суботи, як зайнялося на світання першого дня 
тижня, прийшла Марія Магдалина та інша Марія навідатися 
до гробу.
І ось великий зчинився землетрус, — ангел бо Господній 
зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
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Вигляд його був, неначе блискавиця, а одежа, як сніг, біла.
Зо страху перед ним сторожа затремтіла й стала, наче змертвіла.
Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи: «Не бійтесь: знаю бо, що 
ви шукаєте Ісуса розіп’ятого.
Нема Його тут, бо Він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, глянь-
те на місце, де Він лежав.
Та біжіть притьмом, скажіть Його учням, що Він воскрес 
із мертвих. Он Він вас випередить у Галилеї, — там ви Його 
побачите. Я вам сказав».
І вони в поспіху полишили гробницю зо страхом і великою 
радістю та й побігли сповістити Його учнів.
Аж: ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли й кину-
лися Йому в ноги і вклонилися.
Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь! Ідіть і сповістіть моїх братів, 
щоб ішли назад у Галилею: там мене побачать».
Запитання до тексту

• Хто прийшов до гробу Ісуса?
• Кого зустріли жінки при гробі?
• Що ангел повідомив жінкам?
• Хто сказав жінкам: «Не бійтесь!»?

Катехит: Христове воскресіння дає нам надію, що і ми колись 
воскреснемо. Ця подія надає сенс тому, що ми не можемо 
зрозуміти до кінця: чому є терпіння, чому потрібно прощати, 
вибачати, робити добрі справи, за які не отримаєм винагороди 
і яких ніхто не бачить. Усе бачить Господь, який уже приготу-
вав місце своїм улюбленим дітям і своїм воскресінням вво-
дить нас у Боже Царство. 

Інтерактивна вправа «Великодній кошик»

Матеріали: кошик, роздруковані малюнки (свічка, паска, сир і мас-
ло, шинка та ковбаса, хрін, сіль, яйце). Якщо є така можливість — 
приготуйте справжні продукти, які потім можна скуштувати 
разом із дітьми.
Завдання: розказати учням про символіку великоднього кошика, 
складаючи в кошик продукти.

Свічка — символ Ісуса Христа. Христос сам про себе каже: 
«Я — світло світу…» (Йо 8, 12).
Паска — символ воскресіння і Небесного Царства.
Сир і масло — символ ніжності та жертовності Бога.
Шинка та ковбаса — символ радості. 
Хрін — символ міцності та незламності духу.
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Сіль — символ повноти та достатку. «Ви — сіль землі» 
(Мт 5, 13) — так Ісус каже до своїх учнів.
Яйце — символ перемоги над смертю, торжество життя. 
(Крашанка — зафарбоване в один колір яйце, писанка — 
декороване різними орнаментами за допомогою воску 
й барвників яйце).

Катехит: Хто був уважний і скаже, яке перше слово сказав 
воскреслий Ісус до жінок, коли вперше їх зустрів? (Радуйтеся!)
Це неймовірне чудо — Христос воскрес із мертвих! Тому най-
перше маємо радіти з тої події! А чи вміємо радіти? Як це — 
радіти? 

Інтерактивна вправа «Мій Великдень»

Катехит зачитує речення, учні, якщо вважають його правиль-
ним, підскакують, якщо ні — присідають (можна придумати 
інші рухи).

• Я святкую і радію на Великдень, коли йду на Літургію.
• Я святкую і радію на Великдень, коли дивлюся цілий день 

телевізор.
• Я святкую і радію на Великдень, коли зустрічаюся з друзя-

ми.
• Я святкую і радію на Великдень, коли складаю великодній 

кошик і несу його на освячення.
• Я святкую і радію на Великдень, коли прибираю і складаю 

свій одяг.
• Я святкую і радію на Великдень, коли проводжу час зі свої-

ми рідними.
• Я святкую і радію на Великдень, коли йду на День народ-

ження товариша.
Висновок: Великдень — радісне і торжественне свято. Ми 
святкуємо і виявляємо свою радість, коли складаємо й освячу-
ємо свій кошик, йдемо на Літургію, зустрічаємося з друзями, 
святкуємо зі своїми рідними. 
Пісня-банс «Ми веселі і радієм всі разом!» або «Великдень».
(Патріарша катехитична комісія УГКЦ , проєкт «Банси»).

ІV. Ми вивчили
• Христос воскрес!
• Ангел сповістив жінкам, які прийшли до гробу Ісуса, щоб не бо-

ялися, що Його там нема, Він воскрес.
• Ми радіємо події воскресіння, коли йдемо на Літургію, освячу-

ємо паску, святкуємо в сімейному колі.
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V. Молитва
Христос воскрес із мертвих, 
смертю смерть подолав 
і тим, що в гробах, життя дарував! (3 р.)
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