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Вступ
Нам добре бути разом у Церкві

Мета катехитична — загальна
Інтегрувати групу, створити атмосферу довіри та сердечності; пояснити, 
що Ісус запрошує нас разом з Ним бути у Церкві; навчити бути вдячними 
за кожного члена церковної спільноти.

Мета навчальна
Дитина повинна знати: Ісус любить нас і кличе кожного йти за Ним; 
Церква — це Божий народ, який іде за Ісусом; у Церкві кожен має 
завдання.
Дитина повинна вміти: з пошаною ставитися до своїх ближніх; добре 
поводитися на занятті та в храмі, йти за Ісусом, роблячи конкретні 
добрі вчинки.
Методи: інтерактивні ігри «Ім’я та емоція», «Дивовижна Божа моза-
їка», «Апостол Петро сказав», бесіда, пісня з рухами.
Дидактичні матеріали: проєктор; проста складанка (пазли) з кількох 
елементів; складанка на сотню елементів, 5-6 однакових коробочок 
або непрозорих баночок із печивом, макаронами, гречкою, з малень-
кою м’якою іграшкою, скріпками; пісня «Це я, це я будую спільноту». 

Х і д  з а н я т тя

І.  Вступ. Організація групи. Емоційне налаштування

Привітання

Катехит вітає дітей.

Інтерактивна вправа «Ім’я та емоція»

Діти стають у коло. Катехит просить учасників назвати своє 
ім’я та продемонструвати емоцію, яку він запропонує. Напри-
клад: дуже весело, дуже сумно, зі злістю, несміливо, крикливо, за-
питливо. Насамперед катехит називає своє ім’я, а опісля просить 
учасника, що є справа чи зліва від нього, продовжити презента-
цію. Після того, як усі назвуть своє ім’я, катехит змінює емоцію 
і гра продовжується. Можна подати кілька різних емоцій.
Заувага! Катехит завжди розпочинає першим. Контролює час 
перебігу гри.
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Молитва
Катехит запрошує дітей до покуття. При цій нагоді звертає увагу дітей 
на ікону, що там знаходиться. Запитує, чи знають, хто на ній зображе-
ний. Відтак запрошує до спільної молитви «Царю небесний».

ІІ. Вивчення нового матеріалу.  
Читання Святого Письма

Усе наше життя є пов’язане з іншими людьми. Кожен з нас народився 
у спільноті. Ми маємо батьків, хтось має братика чи сестричку. Ісус 
любить нас, запрошує йти за Ним і будує свою Церкву — спільноту, 
що буде разом із Ним.

СПІЛЬНОТА — це об’єднання людей, що мають спільну мету 
та інтереси. 

Інтерактивна вправа «Дивовижна Божа мозаїка»

Необхідні матеріали: проєктор; проста складанка (пазли) з кіль-
кох елементів; складанка на сотню елементів. (Зображення на 
пазлах не мають значення). Якщо немає можливості використа-
ти проєктор, можна взяти звичайні пазли.
Катехит спроєктовує прості пазли і просить, щоб бажаючий 
вийшов наперед і склав їх. Через проєктор діти будуть бачити 
і силуети частинок, і вже складену картину, і руки, що її скла-
дають. Поки учень складає, катехит використовує цю мозаїку 
як ілюстрацію того, яким чином Ісус збирає людей у Церкву, 
і як усі члени Церкви з’єднується в одне ціле в любові. Кож-
на особа, не важливо, чи це дівчинка, чи хлопчик, старший чи 
молодший, відіграє дуже важливу роль у цій спільноті. Мож-
на використати приклад сім’ї, щоб проілюструвати важливість 
кожного члена сімейної спільноти. 
Коли картина буде складена, катехит висипає на дошку про-
єктора елементи іншої мозаїки. Кожна частинка така малень-
ка — щоб скласти ці пазли, потрібно кілька років! Ісус Христос 
будує церковні спільноти по всьому світі. Вони складаються 
з мільйонів членів, і в такій Церкві кожен також відіграє свою 
важливу роль. 
На завершення катехит зачитує уривок із Послання до гала-
тів 3, 28: «Нема юдея ні грека, нема невільника ні вільного, 
немає ні чоловіка ані жінки, бо всі ви одно у Христі Ісусі».

Катехит підсумовує, що Ісус творить з нас свою Церкву. Кожен має 
у ній свою роль і своє важливе значення. Щоб стати членом спільноти 
Церкви, потрібно отримати таїнство Хрещення. 
Таїнство Хрещення уділяє священник, як правило, у храмі. Кожен храм 
має свою назву. Наприклад: храм Різдва Богородиці, церква Святої Па-
раскеви, собор Воскресіння Христового і т. д. Запитайте у своїх батьків, 
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чи зберегли вони світлини з ваших хрестин. Знайдіть і огляньте їх. 
Запитайте теж і про свідоцтво таїнств Хрещення і Миропомазання. 
У ньому ви знайдете усю необхідну інформацію про час, місце та іме-
на священника і хресних батьків. Отже, ми належимо до конкретної 
парафіяльної спільноти, яка має свою назву, і місце, де збирається 
для спільної молитви. 

Інтерактивна гра «Апостол Петро сказав»

Катехит пропонує учням гру «Апостол Петро сказав», вико-
ристовуючи назву парафіяльної церкви, до якої діти належать. 
Наприклад:
Апостол Петро сказав: «Церква Різдва Христового» 

• встаньте!... 
• помахайте руками!.. 
• присядьте!... 
• поскачіть на лівій нозі! 
• сядьте на свої місця!» (можна додати свій варіант завдання)

Катехит підсумовує, що Церква — це люди, і вони можуть 
збиратися у будь-якому місці. Важливо, щоб у центрі цього зі-
брання був Ісус Христос.

Історія «Особливий напис»

Для історії потрібно 5-6 однакових коробочок або непрозорих ба-
ночок. Туди кладемо різні предмети, наприклад: печиво, якусь кру-
пу, маленьку м’яку іграшку, скріпки. Закриваємо так, аби не було 
видно, що там всередині. 
Катехит: Діти, що ви бачите перед собою? А можете сказати, 
що всередині кожної баночки? (Візьміть у руки, потрясіть і по-
слухайте). Можливо, зараз ви відгадаєте що всередині? Ззов-
ні баночки дуже схожі, тому без напису чи етикетки їх легко 
переплутати. Адже невідомо, що знаходиться в банці, якщо 
на ній немає напису. Ось чому напис дуже важливий. Тепер 
можете поглянути, що є у кожній із баночок (відкрити банки 
і показати вміст дітям). 
А ви знаєте, що Христос теж зробив «напис» і «позначив» своїх 
дітей, щоб кожен міг їх упізнати? Цей напис невидимий, не 
такий, як на папері чи металі. Хочете знати, що це за напис? 
Прочитаємо текст із Біблії. 
З того усі спізнають, що мої ви учні, коли любов взаємну бу-
дете мати.
Йо 13, 35

Як же проявляється ця любов? Я наведу вам один приклад. 
Микола одного разу сказав своєму другові: «Знаєш, я люблю 
свою маму з усієї сили». «Це означає, що ти обіймаєш її зі всієї 
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сили?» — перепитав друг. «Ні. Але кожного дня я зустрічаю її з ро-
боти і допомагаю нести важку сумку на четвертий поверх». 
Ось де потрібно докласти усіх зусиль. Такий «напис» може ба-
чити кожен. 
А з твоїх справ видно, кому належить твоє серце? 
Банку можна відкрити і побачити, що там. Тебе ж ніхто не 
може «відкрити». Із твого життя має бути видно, що твоє серце 
належить Христові. (Автор Іванка Кушинська) 
Катехит підсумовує, що означає належати до Церкви Христової:

• що ми є охрещені;
• що Ісус Христос є у центрі нашого життя;
• що любимо Бога і ближніх через конкретні добрі вчинки;
• що разом ми є спільнотою Христової Церкви і належимо 

до парафії.

ІІІ. Закріплення вивченого.  
Формування вмінь і навиків
Пісня «Це я, це я будую спільноту»
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Це я, це я будую спільноту, (3)
Будую спільноту.
Приспів:

Ля-ля-ля.
Через гори-доли, через океан,
Ідім в усі краї й творім спільноти. 

Це ти, це ти...
Це ми, це ми...
Ісус, Ісус...
Любов, любов...
Це я, це ти, це ми, любов...

ІV. Підсумок заняття
• Ми вивчили, що Бог творить людину у спільноті і для спільноти. 
• Бог хоче, щоб ми разом були одним цілим у Ньому. Про це чи-

таємо у Біблії: …всі ви одно в Христі Ісусі (Гал 3, 28).
• Щоб належати до спільноти Церкви, треба бути охрещеним.
• Іти за Ісусом означає робити конкретні вчинки любові 

(див. Йо 13, 35).
• Домашнє завдання з Робочого зошита для учня.

V. Молитва 
Катехит запрошує дітей до покуття. Разом з дітьми робить знак хреста, 
а тоді всі разом складають подячну молитву за спільноту Церкви, дя-
куючи за кожного присутнього на занятті.
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