
Тема 21. Вознесіння Ісуса 
 

 

Інтерактивна вправа 1 «Місія учнів»  
(метод – Плакатні пазли) 
Необхідні матеріали: аркуші А4, кольорові олівці або маркери для кожної групи, скотч, 

ножиці. 
 

1) Сформуйте 4 групи учасників та роздайте необхідні матеріали. 

2) Дайте завдання учасникам зобразити символічно уривок цитати, що їм випала 

(розділіть між групами цитату: «Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи: христячи їх в ім’я 

Отця і Сина і Святого Духа; навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож я з вами по 

всі дні аж до кінця віку» (Мт 28, 19-20). Групи записують уривок, що їм випав на окремому 

аркуші та малюють до нього символічне зображення. Таких уривків на групу припадає 2-

3)  (15 хв). 

Розділити можна таким чином: 
Ідіть, отже, 
і зробіть учнями 
всі народи: 
христячи їх 
в ім’я Отця і Сина і Святого Духа; 
навчаючи їх 
берегти все, 
що я вам заповідав. 
Отож я з вами 
по всі дні 
аж до кінця віку» 
3) Запропонуйте групам об’єднатись та спільно скласти із зображень цитату, 

скріпивши їх скотчем (5 хв). 

Запитання до кожної групи: 

- Чому Ісус мав для апостолів саме таке завдання? 

- Чи ми маємо обов’язок виконувати це завдання? Чому?  

 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Місія учнів» 

 
1) Між учасниками розділіть уривки цитати: «Ідіть, отже, і зробіть учнями всі 

народи: христячи їх в ім’я Отця і Сина і Святого Духа; навчаючи їх берегти все, що я вам 

заповідав. Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку» (Мт 28, 19-20), як це показано у вправі 

вище. 

2) Дайте завдання учасникам знайти в Інтернеті найбільш відповідне зображення 

до уривка, що їм випав (5-7 хв). 

3) Попросіть учасників надіслати вам зображення. 

4) Відкрийте документ Word із демонстрацією екрану та вставляйте у ньому 

картинки, надіслані учасниками згідно послідовності слів у загальній цитаті, 

обговорюючи їх з учасниками  (10-15 хв). 

Запитання до кожної групи: 

- Чому Ісус мав для апостолів саме таке завдання? 

- Чи ми маємо обов’язок виконувати це завдання? Чому?  

 

 



  

Інтерактивна вправа 2 «Промова Ісуса» 
Необхідні матеріали: аркуші А4 для кожної групи, ручки. 
 

1) Обговоріть з присутніми подію Вознесіння. 
2) Сформуйте 2 групи учасників та роздайте необхідні матеріали. 
3) Дайте завдання уявити себе на місці апостолів. Що вони почули від Ісуса Христа 

перед Його Вознесінням? Написати коротку промову (обіцянки, слова підтримки, 
запевнення, надії) (10 хв). 

4) Представлення напрацювань та обговорення. 
 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Промова Ісуса»  
 
1) Обговоріть з присутніми подію Вознесіння. 
2) Сформуйте в додатку Zoom 2-3 команди та дайте завдання уявити себе на місці 

апостолів. Що вони почули від Ісуса Христа перед Його Вознесінням? Написати коротку 
промову (обіцянки, слова підтримки, запевнення, надії) (10-15 хв) (результати 
обговорення записує у документі Word із демонстрацією екрану капітан команди). 

3) Поверніть учасників у загальну конференцію. 
4) Представлення напрацювань та обговорення. 


	Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Місія учнів»

