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Тема 2
Бог дає нам життя

Мета катехитична — загальна
Усвідомити, що Бог є нашим добрим Батьком. Він є Творцем усього, 
що ми бачимо навколо, і турбується про все творіння, особливо про 
людину.

Мета навчальна 
Дитина знатиме: що Бог Отець, люблячий Батько, створив цей світ 
для нас, людей. 
Дитина вмітиме: берегти навколишнє середовище, виявляти вдяч-
ність Богові за Його дари.
Методи: «Колаж», вірш-руханка, робота в групах, молитва «Отче наш».
Матеріали: старі журнали (або роздруківки) з яскравими малюнками 
тварин, природи; ножиці, клей, ватман, Святе Письмо. 

Х і д  з а н я т тя

І. Вступ. Організація групи.  
Емоційне налаштування
Привітання

Катехит запитує дітей, як вони провели тиждень. Чи були якісь 
добрі новини, добрі події, чи було щось, що викликало усмішку. 
Дати час на зосередження і попросити, щоб вони записали в зо-
шитах одну добру новину (подію), яка трапилася з ними від мо-
менту останньої зустрічі в катехитичній школі. (Така вправа 
допоможе зосередитись на позитивних моментах і підняти на-
стрій). Хто хоче, може розповісти вголос. Катехит теж має роз-
казати про свою добру подію. 

Молитва

Катехит запрошує всіх до молитви-подяки за добрі радісні моменти.
• Дякуємо Тобі, Боже, за все добро, яке нам чиниш!
• Дякуємо за людей, яких нам посилаєш і через яких огортаєш 

нас турботою!
• Дякуємо за можливість зустрічі в катехитичній школі і за кож-

ного зокрема тут присутнього — дякуємо! 
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ІІ. Актуалізація опорних знань
Інтерактивна вправа: «Минулого заняття…»

Матеріали: кілька незакінчених речень, записаних окремо на хма-
ринках (листочках, краплинках) так, щоб учні могли їх прочита-
ти (Додаток 1). 
Завдання: усно продовжити одне із запропонованих речень.

Мені найбільше сподобалося…
Мене вразило…
Я вивчив/вивчила…
Я усвідомив/усвідомила…
Я навчився/навчилася…
Я почуваюся…
Мені бракувало…
Я хотів/хотіла дізнатися…

Висновок: ми вже знаємо про єдиного Бога у Пресвятій Тройці; що є 
три Божі Особи — Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух; що Ісус Хри-
стос має дві природи — людську і Божу.
А також усвідомили, що ми як спільнота маємо виконувати правила, 
які самі й уклали. Звертаємо увагу дітей на ватман із долоньками та 
зачитуємо правила.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.  
Читання Святого Письма
Метод «Колаж»

Матеріали: старі журнали (або роздруківки) з яскравими малюн-
ками тварин, природи; ножиці, клей, ватман.
Завдання: Нехай кожна дитина вибере собі одне-два творіння 
Бога, виріже та прикріпить на ватман. Під час роботи вмикаємо 
спокійну музику. На ватмані заздалегідь можна намалювати до-
лоні, що символізуватимуть долоні Бога Отця.
Підсумок: Все, що ми тут прикріпили, створив Бог. Може, є щось, 
що створив Бог, але на ватмані цього немає? (відповіді дітей) — 
Немає людини.
Послухаймо історію сотворення зі Святого Письма і звірмо, 
дивлячись на наш ватман, що ми забули. (Можна в малюнках 
не подати, напр., зірки чи щось інше, щоб перевірити уважність).
Читання Святого Письма: Бут 1, 1-31
На початку сотворив Бог небо й землю. Земля ж була пуста й 
порожня та й темрява була над безоднею, а дух Божий ширяв 
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над водами. І сказав Бог: «Нехай буде світло!» І настало світло. 
І побачив Бог світло, що воно добре та й відділив Бог світло від 
темряви. Назвав же Бог світло — день, а темряву назвав ніч. 
І був вечір і був ранок — день перший. Тоді сказав Бог: «Нехай 
посеред вод буде твердь і нехай вона відділяє води від вод!» 
І зробив Бог твердь і відділив води, що під твердю, від вод, що 
над твердю. Тож сталося так. І назвав Бог твердь — небо. І був 
вечір і був ранок — день другий.
Тоді сказав Бог: «Нехай зберуться води, що під небом, в одне 
місце і нехай з’явиться суша». І так сталося. І назвав Бог сушу — 
земля, а збір вод назвав морями. І побачив Бог, що воно добре. 
Бог сказав: «Нехай земля зростить рослини: траву, що розсіває 
насіння, і плодові дерева, що родять плоди з насінням, за їхнім 
родом на землі». І так сталося. І вивела земля з себе рослини: 
траву, що розсіває насіння за своїм родом, і дерева, що родять 
плоди з насінням у них, за їхнім родом. І побачив Бог, що воно 
добре. І був вечір і був ранок — день третій.
Тоді сказав Бог: «Нехай будуть світила на тверді небесній, щоб 
відділяти день від ночі й нехай вони будуть знаками для пір 
(року), для днів і років; нехай будуть світила на тверді небесній, 
щоб освітлювати землю». І так сталося. І зробив Бог два великі 
світила: світило більше — правити днем, а світило менше — 
правити ніччю, і зорі. І примістив їх Бог на тверді небесній, 
щоб освітлювати землю, та правити днем і ніччю і відділяти 
світло від темряви. І побачив Бог, що воно добре. І був вечір 
і був ранок — день четвертий.
Тоді сказав Бог: «Нехай закишать води живими створіннями 
й нехай птаство літає над землею попід твердю небесною». 
І сотво рив Бог великих морських потвор і всілякі живі ство-
ріння, що повзають та кишать у воді, за їхнім родом, і всіляке 
птаство крилате за його родом. І побачив Бог, що воно добре; 
і благословив їх Бог, кажучи: «Будьте плідні і множтеся та на-
повняйте воду в морях, і птаство нехай множиться на землі». 
І був вечір і був ранок — день п’ятий.
Тоді сказав Бог: «Нехай земля виведе з себе живі створіння за 
їхнім родом: скотину, плазунів і диких звірів за їхнім родом». 
І сталося так. І сотворив Бог диких звірів за їхнім родом, скоти-
ну за родом її, і всіх земних плазунів за їхнім родом. І побачив 
Бог, що воно добре. Тож сказав Бог: «Сотворімо людину на наш 
образ і на нашу подобу, і нехай вона панує над рибою мор-
ською, над птаством небесним, над скотиною, над усіма ди-
кими звірями й над усіма плазунами, що повзають на землі». 
І сотворив Бог людину на свій образ; на Божий образ сотворив 
її; чоловіком і жінкою сотворив їх. І благословив їх Бог і сказав 
їм: «Будьте плідні й множтеся і наповняйте землю та підпо-
рядковуйте її собі; пануйте над рибою морською, над птаством 
небесним і над усяким звірем, що рухається по землі». По тому 
сказав Бог: «Ось я даю вам усяку траву, що розсіває насіння по 
всій землі, та всяке дерево, що приносить плоди з насінням: 
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вони будуть вам на поживу. Всякому ж дикому звіреві, всяко-
му небесному птаству, всьому, що повзає по землі й має в собі 
живу душу, я даю на поживу всяку зелень трав». І так сталося. 
І побачив Бог усе, що створив: і воно було дуже добре. І був 
вечір і був ранок — день шостий.

• Чи було щось, що ми забули? Людей (прикріпляємо до ватма-
на). Чого ще, немає на ватмані? …Зірок (якщо якась дитина 
відгадає, дозвольте їй самій прикріпити зірки до ватмана).

• Як можемо назвати Бога Отця, який так щедро творив 
світ?
 – Творець.
 – Вседержитель.
 – Добрий Батько.

Слова (Додаток 2) теж прикріпити до ватмана.
Маємо знати також, що, окрім видимого світу, Бог створив 
і невидимий, тобто такий, що його ми не можемо побачити 
очима і ось так малюнками зобразити. Може, хтось знає, про 
що мова? (Світ ангелів).
Ангели — помічники Божі. Вони створені, щоб допомагати 
людям робити добрі вчинки, а також застерігати від небезпек. 
Бог потурбувався про людину через ангелів.
Зокрема, кожен з нас має свого Ангела Хоронителя, який нас 
оберігає. Бог створив небо і землю, і всіх нас з великої любові. 
Він не залишає людину саму, а піклується про неї кожної миті, 
подібно як добрий батько турбується про свою дитину: «Бог — 
любов» (1 Йо 4, 7).

Інтерактивна вправа  
«Глянь! Я записав тебе в себе на долонях…» (Іс 49, 16)

Катехит: Подумайте, що означають слова Бога: «Я записав тебе 
в себе на долонях»? (відповіді дітей)

• Я Богові не байдужий.
• Бог мене любить і турбується про мене.
• Бог зі мною повсякчасно.

А чи є люди, які записані у вас на долонях? Тобто люди, про 
яких ви турбуєтесь, яких любите, яким стараєтесь зробити 
щось приємне…
Завдання в зошиті: обводимо контур своєї долоньки і запису-
ємо туди імена дорогих нам людей.
Запросіть дітей до кола і продовжуйте:
Уявіть, що раптом ця людина, яку ви записали на своїй до-
лоньці, зробить вам якусь прикрість (образить, не зробить 
того, чого ви від неї очікуєте). Опишіть свої почуття і дії. 
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Відповіді дітей.
Кожен з нас зокрема записаний на Божій долоні. Бог також 
очікує від нас відповіді через наші вчинки і сумує, якщо ми 
робимо щось не так. 
Покажіть дітям картинки природи, звірів (якщо можливо через 
проєктор). — Яке все чудове і прекрасне!
Бог дав людям владу панувати над тим, що Він створив. Ще 
раз пригадаймо, що Бог каже їм: «…Будьте плідні й множтеся 
і наповняйте землю та підпорядковуйте її собі; пануйте над 
рибою морською, над птаством небесним і над усяким звірем, 
що рухається по землі». (Бут 1, 28). Тому берегти природу, 
сотворену Богом, — наше завдання. У долонях Божих цілий 
всесвіт, але у наших долонях — навколишній світ, у якому ми 
живемо.

Інтерактивний вірш-руханка

У моїй долоньці — промінець любові!
Він живе в серденьку, він живе — у слові.
Хоч хмарки на небі сонце закривають,
Світла у серденьку вони не займають!
Оля Табака

Інтерактивна вправа «Я піклуюся про сотворений світ»

Поділіть дітей на групи (можна методом витягування різних 
картинок — рослини, тварини, птахи, риби…).
Завдання: Кожна група отримує правило, яке потрібно зобрази-
ти у вигляді знака (схоже як дорожні знаки, наведіть приклад — 
знак пішохідного переходу тощо).

• Не пали траву і різні відходи (у траві можуть жити тва-
ринки, а випари різних хімічних відходів є шкідливими 
для дихальної системи).

• Оберігай квіти, рослини, занесені до Червоної книги.
• Сортуй сміття (пластик, макулатура, скло, батарейки).
• Використовуй екологічно нешкідливі речі у побуті (за-

мість пакетів — сумка з тканини, замість пластику — 
нешкідливі замінники, замість таксі — пройдися пішки…)

Вкінці групи представляють свій знак і розказують, що він озна-
чає.
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ІV. Закріплення вивченого.  
Формування вмінь і навиків
Вправа «Як оберігати природу?»

Матеріали: Роздруківки на А4 з написаними правилами (одне 
правило на двох аркушах — Додаток 3).
Завдання: з’єднайте розірвані правила. 

• Бережи весняні квіти, рослини, дерева! — Рослини виді-
ляють в повітря кисень, яким ми дихаємо!

• Поводься тихо у лісі. — Можна злякати птаха, що висид-
жує пташенят.

• Завжди прибирай за собою: збирай порожні пляшки, сер-
ветки чи інше сміття.

• Паління сухої трави та інших відходів, залишене багат-
тя у лісі, може призвести до непоправної біди. Пригадай 
про це дорослим! 

• Бог — Творець видимого і невидимого світу;
• Бог — люблячий Батько, що піклується про мене і любить мене.
• Мій обов’язок — піклуватися про навколишній світ, бо він ство-

рений для мене.

V. Молитва
Катехит запрошує до молитви 

• У якій молитві ми називаємо Бога нашим Татом, Отцем?  
(«Отче наш»)

Молимося «Отче наш».

Д о д ато к  2

ТВОРЕЦЬ

ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ

ДОБРИЙ БАТЬКО
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Д о д ато к  1

Мені 
найбільше 

сподобалося…
Мене 

вразило…

Я вивчив/
вивчила…

Я усвідомив/
усвідомила…

Я навчився/
навчилася…

Я почуваюся…

Мені 
бракувало…

Я хотів/
хотіла 

дізнатися…
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Д о д ато к  3


