
Тема 16. Вхід Господній у Єрусалим 
 

 

Інтерактивна вправа 1 «Воскресіння»  

(метод – «Сенкан» - це вислів, що складається з п’яти рядків і синтезує інформацію 

у стисле висловлювання). 

 

Необхідні матеріали: аркуші А4, Святе Письмо, ручки для кожної групи. 

 
1) Сформуйте 3 групи учасників та роздайте необхідні матеріали.  

2) Дайте завдання кожній групі підібрати відповідні слова (асоціативні) до терміну 

«Воскресіння». 

Перший рядок: Слово, яке позначає тему (Воскресіння);  

Другий рядок: Опис теми – два прикметника; 

Третій рядок: Дія, пов’язана із темою – три дієслова; 

Четвертий рядок: Фраза (вислів), що висловлює ставлення до теми (можна обрати 

цитату із Святого Письма). 

П’ятий рядок: Слово, близьке за значенням до теми (8-10 хв). 

3) Представлення напрацювань та обговорення. 

 
 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Воскресіння»  

(метод – «Сенкан» - це вислів, що складається з п’яти рядків і синтезує інформацію 

у стисле висловлювання). 

Необхідні матеріали: Святе Письмо. 

 

1) У додатку Zoom сформуйте 3 групи учасників, визначивши їх в окремі 

«кімнати» та обравши «капітанів» кожної. 

2) Дайте завдання кожній групі підібрати відповідні слова (асоціативні) до терміну 

«Воскресіння». 

Перший рядок: Слово, яке позначає тему (Воскресіння);  

Другий рядок: Опис теми – два прикметника; 

Третій рядок: Дія, пов’язана із темою – три дієслова; 

Четвертий рядок: Фраза (вислів), що висловлює ставлення до теми (можна обрати 

цитату із Святого Письма). 

П’ятий рядок: Слово, близьке за значенням до теми (10 хв). (Капітан команди 

записує результати обговорення у документі Word із демонстрацією екрану. 

3) Поверніть учасників у загальну конференцію. 

4) Презентація результатів (із демонстрацією екрану кожної групи). 

 
Інтерактивна вправа 2 «В’їзд Господній у Єрусалим»  

(метод – «Уявна мандрівка») 

Необхідні матеріали: Святе Письмо. 

 

1) Перший етап: попросіть присутніх заплющити очі та уявити в’їзд Ісуса Христа в 

Єрусалим (зачитайте уривок Євангеліє Лк.19, 29-40). 

2) Другий етап: зіставлення цієї події із власним життям 

 



- Що ознаменовує в’їзд Господній до Єрусалиму для кожного із нас? 

- Які асоціації у вас викликає дана подія? 

- Що потрібно, щоб гідно зустріти Ісуса? 

 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «В’їзд Господній у Єрусалим » (метод – 

«Уявна мандрівка») – проводиться без змін. 
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