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Прямуємо до Бога

Мета катехитична — загальна
Гріх віддаляє людину від Бога.

Мета навчальна
Дитина знатиме: як гріх впливає на людину і її стосунки з Богом.
Дитина вмітиме: робити іспит совісті (сумління). 
Методи: інтерактивна вправа «В одного батька…», інтерактивна вправа 
«Невільник чи свобідний?», інтерактивна вправа «Сила перепрошення».
Дидактичні матеріали: схема історії для кожної групи, 2 аркуші А4 — 
один чистий, а другий хаотично зафарбований; листки А4 із зобра-
женням горшечків для кожної дитини.

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування

Катехит сердечно вітає дітей. Запитує про настрій.
Катехит: Сьогодні ми поговоримо про дуже важливі речі, постарає-
мось збагатитися молитвою, спілкуванням, отримати цінний досвід 
та знання. 

Молитва «Отче наш».

ІІ Актуалізація опорних знань
Поговоріть з дітьми про слово «перепрошення». Як часто ми його чуємо 
і в яких саме ситуаціях вимовляємо. Нехай діти поділяться досвідом вжи-
вання цього слова.
Катехит: На минулих заняттях ми говорили про заповіді Божі та цер-
ковні, в основі яких є заповіді любові. Повторімо їх!
Я називатиму слово чи словосполучення, а ви спробуєте пригадати, 
про яку заповідь йдеться.

• Бог — один
• Ім’я Бога
• Святий день
• Батьки
• Життя
• Чисте серце
• Чуже — не твоє
• Правда
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• Міцна сім’я
• Власність

• Літургія
• Піст
• Таїнства
• Заборонений час
• Добра книжка
• Матеріальні потреби

Зверніть увагу, що деякі слова (словосполучення) можна застосувати 
до кількох заповідей. Дуже добре, якщо діти їх називатимуть і аргумен-
туватимуть свої міркування.
Коли ми порушуємо (не виконуємо) ці заповіді, то чинимо гріх. Сьо-
годні ми більше дізнаємося про те, як гріх впливає на людину, на її 
життя, стосунки з ближніми та Богом.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу
Інтерактивна вправа «В одного батька…»

Вигадування історії за поданою схемою.
Матеріали: схема історії.
План: 

1. В одного батька 
2. Несподіване рішення дитини 
3. Мандрівка 
4. Гарне життя. 
5. Халепа 
6. Добра думка 
7. Повернення додому 
8. Зустріч

Завдання: Поділити дітей на 2-3 групи. На основі схеми склас-
ти коротку розповідь. Час виконання: 6-7 хв. 
Групи зачитують свої оповідання. Катехит робить висновок.
Катехит: У Святому Письмі є схожа історія. Послухаймо її.

Читання Святого Письма 
Лк 15, 11-24

В одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав 
батькові: Тату, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає. 
І батько розділив між ними свій маєток. 
Кілька днів потім, молодший, зібравши все, подавсь у край 
далекий і там розтратив свій маєток, живши розпусно. І от як 
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він усе прогайнував, настав великий голод у тім краю, і він 
почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців 
того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він 
бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їх їли сви-
ні, та й тих ніхто не давав йому. Опам’ятавшись, він сказав 
до себе: Скільки то наймитів у мого батька мають подостатком 
хліба, а я тут з голоду конаю. Встану та й піду до батька мого 
і скажу йому: Отче, я прогрішився проти неба й проти тебе! 
Я недостойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як 
одного з твоїх наймитів. І встав він і пішов до батька свого.
І як він був іще далеко, побачив його батько його й, змилосер-
дившись, побіг, на шию йому кинувся і поцілував його. Тут 
син сказав до нього: Отче, я прогрішився проти неба й про-
ти тебе. Я недостойний більше зватись твоїм сином. А батько 
кликнув до слуг своїх: Притьмом принесіть найкращу одіж, 
одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги. 
Та приведіть годоване теля і заріжте, і їжмо, веселімся, бо цей 
мій син був мертвий, і ожив, пропав був, і знайшовся. І вони 
заходились веселитися. 
А старший його син був у полі; коли ж він, повертаючись, 
наблизився до дому, почув музику й танці. Покликав він 
одного із слуг і спитав, що воно таке було б. Той же сказав 
йому: Брат твій повернувся, і твій батько зарізав годова-
не теля, бо знайшов його живим-здоровим. Розгнівався той 
і не хотів увійти. І вийшов тоді батько й почав його просити. 
А той озвався до батька: Ось стільки років служу тобі й ніколи 
не переступив ні однієї заповіді твоєї, і ти не дав мені ніколи 
козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. Коли повернув-
ся цей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав 
для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього: Ти завж-
ди при мені, дитино, і все моє — твоє. А веселитись і радіти 
треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був 
і знайшовся. 
Запитання до притчі 

• Чому син залишив домівку?
• Чому він відразу не пошкодував про свій вчинок? 
• Чому гарне життя закінчилося? 
• Яка добра думка з’явилася в сина?
• На що сподівався син? 
• Чи отримав син прощення батька? 
• Чим схожі ваші оповідання з притчею? 

Порівняйте розповіді дітей та притчу. Запишіть на дошці клю-
чові слова — БАТЬКО, СИНИ, ПРОВИНА тощо. Попрацюйте ще 
раз із картками Проппа (схема), поетапно зіставляючи притчу 
та малюнки. Хай діти зроблять висновки. Запишіть думки дітей 
на дошці (ватмані).
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• Чим вразила вас ця історія? 
• Чого я навчився (навчилася) з цієї притчі? 

Висновок: В образі милосердного батька із притчі Ісус показує 
нам люблячого Бога, а в образах старшого і молодшого сина — 
нас, людей. Немає такої провини, якої Бог би не пробачив, але 
потрібно захотіти відмовитися від гріха та прийти до Нього. 
А Він уже зараз стоїть із відкритими обіймами, готовий при-
йняти кожну людину, як свого улюбленого сина.
Катехит: Гріх не існує сам по собі і не стосується лише однієї 
людини. Гріх — це відсутність любові до себе, до ближнього 
і до Бога. Тому, якщо хтось каже, що «поганий вчинок, який 
роблю, це моя справа», — то дуже помиляється. Пригадайте 
собі якийсь недобрий вчинок. Згадайте, кого він стосується? 
Гріхом ображаємо насамперед Бога, нашого небесного Отця, 
а також дуже сильно шкодимо собі та ближньому. За допомо-
гою наступної вправи спробуємо зрозуміти, як гріх шкодить 
людині.

Інтерактивна вправа «Невільник чи свобідний?»

Матеріали: 2 аркуші А4 — один чистий, а другий хаотично 
зафарбований.
Покажіть чистий аркуш А4. Запитайте, що тут зображено? Що 
можемо тут намалювати? — Все, що захочемо. 
Далі покажіть хаотично зафарбований аркуш А4. Що можемо 
тут намалювати? — Тут важко буде намалювати те, що ми 
хочемо.
Катехит: Ці два аркуші — як наші душі. Душа з Божою благо-
даттю виглядає, мов чистий аркуш, і ми, пам’ятаючи про Божі 
заповіді, можемо чинити великі чи малі добрі справи. А коли 
нам більше до вподоби гріхи, тоді наша душа стає немов цей 
брудний аркуш, на якому ми не зможемо малювати все, що 
захочемо. Гріх заплямовує душу людини, робить її своєю 
невільницею і перешкоджає любити, чинити добро.
А зараз я читатиму речення, а ви мені будете відповідати 
«невільник» (покажіть брудний аркуш) або «свобідний» (пока-
жіть чистий). Хтось із дітей може піднімати відповідний лис-
ток А4, або по черзі.

• Я завжди покладаю надію на Бога.
• Я забуваю, і без потреби вимовляю ім’я Бога та святих.
• Я соромлюся робити знак хреста.
• Я ставлюся до Служби Божої як до найбільшого скарбу.
• Я був уважний на молитві.
• Я не слухав вчителів у школі.
• Я допоміг товаришу з домашнім завданням.



• Я насміхався з однокласника.
• Я вкрав ручку в сусіда по парті.
• Я дивився непристойні відео.

Висновок: Людина сама вибирає, якою бути: свобідною чи 
невільницею гріха. Тож коли нам захочеться зробити щось 
недобре, пригадаймо цю вправу.

Інтерактивна вправа «Сила перепрошення»

Катехит: Коли ми чинимо гріх, то, подібно до молодшого сина 
з притчі, йдемо з дому нашого Отця. Гріх віддаляє нас від Бога. 
Ми стаємо невільниками гріха. Але пригадайте, що робить 
син? Він виправляє те, що накоїв, рішенням піти і перепроси-
ти батька.
Матеріали: листки А4 із зображенням горщиків для кожної дити-
ни (6 штук). Перший з квіткою, як зразок, на ньому написано зни-
зу до верху — визнаю гріх, вирішую виправитися, перепрошую. 
Інші горщики без квітки і написів.
Завдання: Подумай, які гріхи ти зробив (зробила). Напиши 
на пустих горщиках спосіб твого повернення до Бога, використо-
вуючи зразок. Один пустий горщик — один гріх. Потім намалюй 
квітку, рослину — все, що захочеш, як результат твоїх дій. Тепер 
ти свобідний/свобідна від гріха! (Гріх не записуємо!).
Висновок: За допомогою цієї вправи ми вчилися робити іспит 
совісті. Пригадування своїх гріхів — це перша умова доброї Спові-
ді. Всього умов є п’ять. Про них будемо говорити наступного разу. 

IV. Ми вивчили 
• Коли робимо гріх, віддаляємося від Бога; Бог прощає нам, коли 

ми перепрошуємо.
• Гріх робить людину невільною.
• В іспиті совісті (сумління) я питаю себе, які гріхи вчинив (вчи-

нила).
• Щоб повернутися до Бога, потрібно визнати гріх, вирішити ви-

правитись, перепросити Бога.

V. Молитва
Наш Боже, знаємо, що схильні робити недобрі вчинки — грі-
хи, але дуже хочемо навчитися ставати кращими. Допоможи 
нам у цьому. Допоможи пам’ятати, як сильно Ти нас любиш 
та не звинувачуєш, а чекаєш нашого рішення виправитися. 
Амінь. 



1. В одного батька 2. Несподіване рішення дитини

3. Мандрівка 4. Гарне життя

5. Халепа 6. Добра думка

7. Повернення додому 8. Зустріч

Д о д ато к  1
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Д о д ато к  2

перепрош
ую

виріш
ую

 
виправитися

визнаю
 

гріх


