
Тема 1. Дві головні заповіді любові 

 

Вправа 1 «Ознаки правдивої любові» 

Необхідні матеріали: аркуші А4, ручки для кожної групи. 

 

1) Сформуйте 3 групи учасників та роздайте всі необхідні матеріали. 

2) Попросіть кожну із груп обговорити та написати 25 ознак правдивої 

любові (Якою є правдива любов?) (10 хв). 

3) Дайте завдання із створеного списку обрати 5 пунктів та визначити їхню 

пріоритетність та обгрунтувати (5 хв). 

4) Представлення напрацювань та обговорення.  

 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Ознаки правдивої любові» 

 

1) Обговоріть із учасниками дві головні заповіді любові. 

2) Увімкність демонстрацію екрану із документом Word та спільно запишіть 

25 ознак правдивої любові (Якою є правдива любов?).   

3) Спільно оберіть 5 пунктів та обговорюючи, визначте їх пріоритетність. 

 

 

Вправа 2 «Любов до Бога, до ближнього, до себе» 

Необхідні матеріали: аркуші А4, ручки для кожного учасника. 

 

1) Дайте завдання індивідуально для кожного сформувати список: у чому 

полягає любов до Бога/до ближнього/до себе (розділіть тематики списків між 

учасниками, щоб кожен працював лише з одним списком) – 5-10 пунктів (10 хв). 

2) Представлення напрацювань (краще, щоб представлення відбувалось 

наступним чином: спочатку зачитують ті, хто писав про любов до Бога, потім ті, хто про 

любов до себе, і тоді - про любов до ближнього. Провідник може записувати на дошці 

результати учасників, доповнюючи новими пунктами). 

3) Обговоріть взаємозв’язок любові до Бога, до себе і ближнього (щоб любити 

себе і ближніх, нам необхідно прийняти Божу любов, дозволити наповнити своє серце, 

щоб потім цим ділитись). 

 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Любов до Бога, до ближнього, до себе» 

Необхідні матеріали: аркуші А4, ручки у кожного учасника. 

 

1) Дайте завдання індивідуально для кожного сформувати список: у чому 

полягає любов до Бога/до ближнього/до себе (розділіть тематики списків між 

учасниками, щоб кожен працював лише з одним списком) – 5-10 пунктів (10 хв). 

2) Представлення напрацювань (краще, щоб представлення відбувалось 

наступним чином: спочатку зачитують ті, хто писав про любов до Бога, потім ті, хто про 



любов до себе, і тоді про любов до ближнього. Провідник може записувати результати 

учасників у документі Word із демонстрацією екрану, доповнюючи новими пунктами). 

3) Обговоріть взаємозв’язок любові до Бога, до себе і ближнього (щоб любити 

себе і ближніх нам необхідно прийняти Божу любов, дозволити наповнити своє серце, 

щоб потім цим ділитись). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


