
Тема 6. Четверта Божа заповідь. Шануй  батька 
твого та матір твою, щоб тобі було добре, і довго 
прожйвеш на землі 

Вправа 1 «Добрі поради» 

Необхідні матеріали: аркуші А4, ручки для кожної групи. 

 

1) Сформуйте 4 групй учаснйків та роздайте необхідні матеріалй. 

2) Попросіть запйсатй порадй для батьків стосовно дітей 1 та 3 групу (практйчні 

порадй, що є з досвіду, практйчнйх жйттєвйх сйтуаціях), а 2 та 4 групу – порадй дітям 

стосовно батьків (10 хв). 

3) Представлення напрацювань та обговорення. 

 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Добрі поради» 

 

1) У додатку Zoom сформуйте 4 групй учаснйків, вйзначйвшй їх в окремі 

«кімнатй» та обравшй «капітанів» кожної. 

2) Попросіть запйсатй порадй для батьків стосовно дітей 1 та 3 групу (практйчні 

порадй, що є з досвіду, практйчнйх жйттєвйх сйтуаціях), а 2 та 4 групу – порадй дітям 

стосовно батьків (провіднйк, відкрйвшй документ Word із демонстрацією екрану, 

запйсує результатй праці) (10 хв). 

3) Поверніть учаснйків у загальну конференцію. 

4) Представлення напрацювань та обговорення. 

 

 

Вправа 2 «Шануй батька і матір» 

Необхідні матеріали: аркуші А4, ручки для кожної групи. 

 

1) Сформуйте 2-3 групй. 

2) Дайте завдання поміркуватй та запйсатй гріхй, що порушують заповідь 

«Шануй батька і матір…» (10 хв). 

3) Попросіть запйсатй кілька запйтань до цієї заповіді, що моглй б вйклйкатй 

дйскусію, напрйклад: «Чй потрібно слухатйся батьків, колй є повнолітнім та створюєш 

сім’ю?» і т.п. 

4) Представлення напрацювань та обговорення. Обговорення дйскусійнйх 

пйтань. 

 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Шануй батька і матір»» 

 

1) У додатку Zoom сформуйте 2-3 групй учаснйків, вйзначйвшй їх в окремі 

«кімнатй» та обравшй «капітанів» кожної. 



2) Дайте завдання поміркуватй та запйсатй гріхй, що порушують заповідь 

«Шануй батька і матір…» (провіднйк, відкрйвшй документ Word із демонстрацією 

екрану, запйсує результатй праці) (10 хв). 

3) Попросіть запйсатй кілька запйтань до цієї заповіді, що моглй б вйклйкатй 

дйскусію, напрйклад: «Чй потрібно слухатйся батьків, колй є повнолітнім та створюєш 

сім’ю?» і т.п. 

4) Поверніть учаснйків у загальну конференцію. 

5) Представлення напрацювань та обговорення. Обговорення дйскусійнйх 

пйтань. 

 

 


