
Тема 15. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю 

Вправа 1 «Блаженні тихі» (дискусія у стилі телевізійного ток-шоу) 

Необхідні матеріали: аркуші А4, ватмани, ручки для кожної групи. 

Провідник є ведучим ток-шоу. Він оголошує тему дискусії і пропонує присутнім 

коротку розповідь або перегляд відео фрагмента з досліджуваної проблеми. Потім пропонує 

«запрошеним» висловитись на запропоновану тему і надає слово глядачам, які можуть або 

виступити зі своєю думкою, або поставити питання «запрошеним» (не більше 1 хв). 

«Запрошені» мають відповідати якомога коротше і конкретніше. Ведучий також може 

ставити свої запитання або перервати промовця через брак часу. 

Тема ток-шоу: «Тихість – чеснота чи недолік?» 

1) Сформуйте 3 групи учасників. 

2) 1-ша група: «Чому тихість є недоліком? Записати гасло на ватмані проти 

тихості. 

3) 2-га група: «Чому тихість є чеснотою, а тихі – блаженними? Записати гасло на 

ватмані за підтримку тихості. 

4) 3-тя група – глядачі. Готують питання до 1 та 2 груп (10-15 хв для праці в 

групах). 

5) Представлення напрацювань, обговорення, спільні висновки. 

 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Блаженні тихі» (дискусія у стилі 

телевізійного ток-шоу) 

Необхідні матеріали: записник та ручка у капітанів команд. 

1) Сформуйте 3 групи учасників та визначте їх в окремі кімнати. 

2) 1-ша група: «Чому тихість є недоліком? Записати гасло проти тихості у 

документі Word з демонстрацією екрану (записує капітан команди після обговорення з 

групою). 

3) 2-га група: «Чому тихість є чеснотою, а тихі – блаженними? Записати гасло ні 

за підтримку тихості у документі Word з демонстрацією екрану (записує капітан 

команди після обговорення з групою). 

4) 3-тя група – глядачі. Готують питання до 1 та 2 груп (10-15 хв для праці в 

групах). 

5) Поверніть учасників у загальну конференцію. 

6) Представлення напрацювань, обговорення, спільні висновки. 

 

Вправа 2 «Тихість на прикладі Ісуса»  

Необхідні матеріали: аркуші А4, Святе Письмо, ручки для кожної групи. 
1) Обговоріть з учасниками, хто такі тихі. 

2) Роздайте Святе Письмо та спільно прочитайте уривок Євангелія від Матея 4, 1-

11. 

3) Запропонуйте учасникам інсценізувати уривок. 

4) Сформуйте 3 групи учасників (з тих, що не брали участь у інсценізації) та 

роздайте аркуші А4 та ручки. 

5) 1- ша група – спостерігачі – викладають факти ситуації; 

2-га група – критики – висвітлюють негативний бік ситуації; 



3-тя група – активні учасники – відстоюють християнську точку зору на цю 

ситуацію, позитивні моменти; 

актори (ті, які брали участь в інсценізації) – діляться своїми почуттями та 

висновками (10 хв). 

 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Тихість на прикладі Ісуса» 

Необхідні матеріали: Святе Письмо у кожного учасника. 

1) Обговоріть з учасниками, хто такі тихі. 

2) Спільно прочитайте уривок Євангелія від Матея 4, 1-11. 

3) Сформуйте 3 групи учасників та визначте їх в окремі кімнати додатку Zoom. 

1- ша група – спостерігачі – викладають факти ситуації; 

2-га група – критики – висвітлюють негативний бік ситуації; 

3-тя група – активні учасники – відстоюють християнську точку зору на цю 

ситуацію, позитивні моменти (капітани команд записують напрацювання групи у 

документі Word) (10 хв); 

4) Поверніть учасників у загальну конференцію. 

5) Представлення напрацювань, обговорення, спільні висновки. 

 


