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Цей, методичний посібник призначений для дітей віком 3‑9 років, 
для занять у недільних школах та інших дитячих християнських 
навчальних закладах. Посібник має 11 уроків, що глибоко та 
досконально розкривають книгу Йони. Уроки створено та адаптовано з 
урахуванням вікових відмінностей. Унікальність їх полягає в особливому 
п’ятиступінчатому підході до викладання. Адже кожен урок побудований 
на Моделі дитячого служителя – спеціальній методиці, що сприяє 
преображенню дітей. Зручний у використанні посібник стане помічником 
для вчителів, що  працюють із дітьми і допомагають їм пізнавати основи 
Божої Істини.
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Модель дитячого 
служителя

 СТОСУНКИ 
Стосунки зростають тоді, коли вчитель створює теплу атмосферу, в якій 
діти відчувають, що вчитель та однолітки є їхніми друзями, які їх люблять і 
приймають до, під час і після уроку.

Мета – створювати такі ситуації до, під час і після уроку, щоб встановити зв’язок 
із дітьми у класі. Використовуйте такі вправи й уроки, які за своєю природою 
пов’язані зі стосунками, щоб діти відчували, що їх люблять, приймають і 
дружать із ними, таким чином готуючи їх до навчання. Елемент «Стосунки» 
є фундаментом всього класу недільної школи; його можна порівняти з 
парасолькою, яка наче накриває все служіння. Це ваша можливість дозволити 
дітям відчути Божу любов через вас. Коли діти відчують, що їх люблять і 
приймають, їхні серця відкриються для прийняття Божої істини.

 ЦІЛЬ УРОКУ
Ціль уроку – це одне призначення уроку, яке спрямоване на зміну дітей, щоб 
вони жили благочестивим життям.

Ціль уроку – це та річ, якої ви хочете навчити дітей на прикладі біблійної історії. 
Ми знаємо, що будь‑яка біблійна історія може мати безліч цілей для уроків, 
але важливо, щоб ви вибрали лише одну, яку діти зможуть засвоїти. І тоді, 
залишаючи клас, діти будуть добре пам’ятати те, чого вони навчилися.

Ціль уроку повинна бути сформульована в короткому твердженні, яке є 
особистим, позитивним і містить трансформаційну істину.

 ДОСВІД
Досвід – це вправа, спрямована на те, щоб усі діти відчули емоції, пов’язані 
з дією в Цілі уроку.

Досвід слід проводити безпосередньо перед початком викладання біблійного 
фрагмента. Запропонована вправа активно залучає дітей і допомагає їм не 
тільки зрозуміти ціль уроку, а й те, яке вона має відношення особисто до них.

Це може бути гра на змагання або інша вправа, яка пробуджує запитання в серці 
та розумі дитини.
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  ІСТИНА
Істина – це та частина уроку, під час якої ви викладаєте Біблію. Вона сфокусована 
на цілі уроку і викладається з творчим підходом.

Цей розділ уроку дозволяє дітям зрозуміти, як Бог ставиться до людей, хто такий 
Бог,  хто ми, і чому ми тут. 

Застосовуючи творчий підхід до викладання Біблії, учитель оживляє Слово 
Боже в серцях і мозку дітей. Дуже важливо, щоб ви не забували про фокус на 
конкретній цілі уроку. Також важливо завжди тримати Біблію в руці, даючи дітям 
зрозуміти, що ви розповідаєте їм історію зі Слова Божого.

 ОБГОВОРЕННЯ
Обговорення відбувається тоді, коли діти в малих групах відповідають на 
запитання з біблійного уроку і про те, як цей урок пов’язаний із їхнім реальним 
життям. 

Ця частина уроку дає можливість спрямувати невелику групу дітей до 
обговорення того, що вчить Біблія і як це стосується реальних життєвих ситуацій, 
з якими вони стикаються. У маленьких групах діти зможуть поговорити про 
Біблію, свій життєвий досвід і навіть свої особисті почуття.

 РЕФЛЕКСІЯ
Рефлексія – це час, коли вчитель спонукає дітей відповісти на Слово Боже в 
класі і продовжувати відповідати на нього в своєму повсякденному житті. 

Тепер настає час, коли діти застосовуватимуть на практиці те, чого навчилися, 
і відповідатимуть на виклик мети уроку в своєму житті. У цьому етапі є дві 
частини. Перша частина – це завдання, яке діти виконують разом у класі для 
того, щоб допомогти собі зробити перший крок до застосування мети уроку 
в реальному житті (це завдання «Рефлексія на уроці»). Друга частина дає дитині 
конкретне завдання, яке вона може виконати впродовж тижня для того, щоб 
продовжувати втілювати мету уроку в життя (завдання «Продовження рефлексії»).

Рефлексія наближає дітей максимально близько до трансформації життя. 



Варіація 
для дітей 
3‑5 років
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Ypok 1
ЦІЛЬ 

УРОКУ:
Я МОЖУ СЛУХАТИСЯ БОГА НАВІТЬ ТОДІ, 
КОЛИ ВІН ПОПРОСИТЬ МЕНЕ ЗРОБИТИ 
ЩОСЬ ВАЖКЕ.

Біблійний  
текст:

Йона 1:1‑3.

Золотий вірш: 2 Коринтян 12:10:  
«Тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, 
у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли 
бо я слабий, тоді я сильний».

 СТОСУНКИ
Проведіть гру «Легко чи важко?»

Складіть список легких і важких дій і запишіть їх на окремих картках. Діти 
по одному виходять вперед, вибирають картку, читають вголос і відповідають, 
важко чи легко це виконати. Потім ті діти, які вважають, що це легко, 
підводяться, а ті, які вважають, що це важко, сидять. Нехай вони звернуть увагу 
на те, як відреагували інші. Поясніть їм, що в цій грі немає правильних або 
неправильних відповідей. Важливо, щоб кожна дитина вирішувала для себе, 
важко це чи легко.

Сядьте в коло і поговоріть про те, що легко, а що важко робити. Нехай діти 
пропонують ідеї, вчителі теж можуть висловлюватися. Можете скористатися 
прикладами, зазначеними вище. Нехай ті діти, які вважають, що це легко, 
підведуться, а ті, які вважають, що це важко, сидять. Запропонуйте їм подивитися 
на те, як відреагували інші. Поясніть дітям, що в цій грі немає правильних або 
неправильних відповідей. Також важливо, щоб кожна дитина вирішувала 
для себе, важко це чи легко, коли вони бачать інших дітей, які думають так само, 
як і вони.
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Приблизний список легких і важких дій:

• печиво;
• стояти на голові;
• розмовляти з кимось іноземною 

мовою;
• торкнутися язиком свого носа;
• стрибнути десять разів;
• зробити сальто вперед;
• з’їсти гусеницю;
• рахувати п’ятірками;
• познайомитися з новою людиною;
• написати книгу;
• заспівати соло;
• упіймати метелика;

• спіймати павука;
• з’їсти родзинку;
• намалювати човен;
• зробити паперовий кораблик;
• випити какао;
• розповісти комусь, що Ісус його 

любить;
• розфарбувати картинку;
• розповісти смішний жарт;
• кататися на велосипеді;
• стояти на руках;
• ходити задом наперед;
• і т. д.

 ДОСВІД
Почуття, пов’язані з метою уроку:

• радість, успіх, достаток, задоволення, впевненість;
• розчарування, невдоволення, здивованість, смуток, незручність.

Необхідний матеріали
Варіант 1:

  м’ячики, мішечки з бобами тощо;

  ємності різних розмірів.

Варіант 2:

  стільці;

  столи;

  дорожні конуси;

  картонні коробки;

  шматки тканини.

2
Завдання
Діти стоять, залишаючись у колі. 
Називайте різні завдання: якщо діти 
хочуть спробувати їх виконати, нехай 
виконують.

Наприклад:

• лясніть в долоні п’ять разів;
• підстрибніть три рази;
• моргніть чотири рази;
• поверніться навколо два рази;
• торкніться пальців ніг;
• і т. д.

Тепер подивіться, чи захочуть вони 
виконувати важкі завдання.

Наприклад:

• зробіть сальто;
• проповзіть під столом;
• стрибайте на одній нозі з закритими 

очима протягом 10 секунд;
• пострибайте на одній нозі;
• клацніть пальцями;
• просвистіть пісеньку;
• і т. д.

1
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Варіант 3:

  довга товста вузька дошка;

  2 бетонних блоки.

Завдання
Запропонуйте дітям складну гру (з урахуванням їхнього віку), важку фізичну 
вправу або смугу перешкод, яку дітям майже неможливо пройти. Мета цього 
завдання — не просто дати дітям можливість повеселитися під час його 
виконання, вони повинні відчути його складність.

Наприклад, можна вибрати одне з наступних завдань:

1) діти кидають якийсь предмет (м’ячик, зім’ятий папір тощо) в ємності різних 
розмірів, серед яких є зовсім маленькі, в які майже неможливо влучити;

2) діти проходять смугу з перешкодами, побудовану з різних предметів — 
стільці, столи, дорожні конуси, картонні коробки, шматки тканини або будь‑
які інші підручні матеріали;

3) діти почергово намагаються за 30 секунд пройти по вузькій дошці, стоячи 
на одній нозі. (Дошка повинна бути добре закріплена між двома бетонними 
блоками. Помічники мають стояти поруч і стежити за тим, щоб діти 
не впали).

З’єднувальні запитання

1) Що ви відчували, коли вам треба було виконувати важке завдання?
2) Вам було важко?
3) Чому ви все‑таки вирішили його виконати?

З’єднувальне твердження

Сьогодні ми дізнаємося про людину на ім’я Йона. Ми побачимо, як він учинив, 
коли Бог велів йому зробити щось дуже важке.
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 ІСТИНА
Вчителі та діти покажуть сценку за першою частиною історії про Йону (Бог 
закликає Йону піти до Ніневії. Йона не слухається. Йона сідає на корабель, який 
пливе до Таршішу, що розташований у протилежному напрямку).

Костюми та реквізит:

1) мегафон: аркуш паперу, згорнутий конусом, для учасника, який зображує 
Бога; він має говорити низьким гучним голосом;

2) костюм для Йони: прямокутний шматок тканини з вирізом для голови, пояс 
і шарф для головного убору;

3) костюми моряків: широкі сорочки і пов’язки (тюрбани) на голову;
4) корабель: переверніть прямокутний стіл на бік і помістіть його ближче 

до стіни. Прикріпіть синій папір до стіни позаду столу. Закрийте поверхню 
столу коричневим папером, щоб зробити його схожим на корабель. Зробіть 
вітрило (великий трикутник із паперу або тканини) і прикріпіть його на довгу 
палицю (ручка від віника або швабри). Прикріпіть вітрило до ніжки столу 
скотчем. Можна перекинути рибальську сітку через борт човна;

5) два вказівники на картоні: на одному знакові стрілка показує на Ніневію, на 
другому — на Таршіш. Помістіть вказівники в кімнаті — там, де дітям буде їх 
добре видно.

Сценка

Вчителі читають слова за всіх персонажів. Вони можуть бути одягнені в костюми, 
або запропонуйте дітям одягти костюми і показувати рухами те, що будуть 
читати вчителі.

Персонажі: 
  оповідач __________, 

  голос Бога __________, 

  Йона __________, 

  моряк 1 __________, 

  моряк 2 __________.

Nineveh

Joppa
885 km

4023 kmfarshih
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Оповідач: Бог побачив, що цар і народ Ніневії поводилися дуже погано. Їх 
злі вчинки були настільки жахливі, що Бог був готовий їх знищити. Але Бог 
любить і жаліє людей. Він хоче врятувати їх, а не знищити. Тому Бог покликав 
Свого пророка Йону і дав йому важливе доручення.

Голос Бога: «Вирушай в велике місто Ніневію і скажи людям перестати 
грішити, інакше вони будуть знищені».

Йона (бурмоче щось про себе і хитає головою на знак незгоди): Ні‑і‑і! 
Я ненавиджу цих людей. Вони жахливі вороги нашого ізраїльського 
народу. Я не хочу, щоб вони перестали грішити. Якщо люди в Ніневії 
попросять у Бога прощення, Він може їм простити і помилувати. Бог 
любить і жаліє всіх людей. Зрозуміло ж, Він врятує їх, а не знищить 
(Йона хитає головою і йде в протилежному напрямку). Бог хоче, щоб 
я пішов до Ніневії (показує в бік Ніневії). Але я не хочу йти туди. Я краще 
піду в Таршіш (показує в бік Таршішу).

885 km

Сценка

Вчителі читають усі ролі. Одягніть костюми на деяких дітей і направляйте їх рухи 
під час читання сценарію.

Оповідач: Бог побачив, що цар і народ Ніневії поводилися дуже погано. Їх 
злі вчинки були настільки жахливі, що Бог був готовий їх знищити. Але Бог 
любить і жаліє людей. Він хоче врятувати їх, а не знищити. Тому Бог покликав 
Свого пророка Йону і дав йому важливе доручення.

Голос Бога: Вирушай в велике місто Ніневію і скажи людям перестати 
робити погані вчинки, інакше вони будуть покарані.

Йона: Ні‑і‑і! Мені не подобаються ці люди. Вони наші вороги. Я не хочу 
з ними розмовляти. Якщо люди в Ніневії попросять у Бога прощення, 
Він може їм простити і пожаліти. Бог добрий, Він любить і жаліє всіх 
людей (Йона хитає головою і йде в протилежному напрямку).

Бог хоче, щоб я пішов до Ніневії (показує в бік Ніневії). — Але я не хочу 
йти туди. Я краще піду у Таршіш (показує в бік Таршіша).

(Йона йде в бік Таршіша; іноді озираючись на Ніневію, підходить до корабля, 
підіймається на борт, голосно позіхає, влазить в коробку в кормовій частині 
корабля і збирається заснути).

Моряк 2: Куди ти прямуєш?

Йона: Я хочу спуститися вниз. Я дуже втомився. Мені треба подрімати 
(Йона засинає).

Моряк 1: Зараз ранок. Як він може вже втомитися?

Моряк 2: Він не виглядає втомленим. Швидше, він виглядає сумним. 
Цікаво, чому?
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(Йона йде в бік Таршіша; іноді озираючись на Ніневію, підходить до корабля).

Моряк 1: Ей ти! У тебе є гроші на проїзд до Таршіша? (Йона вдає, що платить 
за проїзд).

(Йона підіймається на борт, голосно позіхає, влазить в коробку в кормовій частині 
корабля і збирається заснути).

Моряк 2: Куди ти прямуєш?

Йона: Я хочу спуститися вниз. Я дуже втомився. Мені треба подрімати 
(Йона згортається в коробці і засинає).

Моряк 1: Зараз ранок. Як він може вже стомитися?

Моряк 2: Він не виглядає втомленим. Швидше, він виглядає сумним 
і засмученим. Цікаво, чому?

 ОБГОВОРЕННЯ
Запитання

1) Яке важке завдання Бог доручив Йоні?
2) Що зробив Йона замість того, щоб послухатися Бога?
3) Як ви думаєте, чому Йона не послухався Бога? Можна вважати його причини 

поважними?
4) Чи були у вас якісь важкі доручення? Ви послухалися чи ні? Чому?
5) Що допоможе вам послухатися Бога, коли Він звелить вам зробити щось 

важке?



11 уроків від Йони / 11

 РЕФЛЕКСІЯ
Рефлексія на уроці

1) Роздайте дітям «Журнал Йони». Вони будуть користуватися ним упродовж 
усіх уроків з історії Йони, виконуючи завдання вдома. Нагадуйте дітям, щоб 
вони приносили ці журнали на кожен урок, і не забувайте обговорювати 
з ними виконання завдань за минулий тиждень. (Як журнал можна 
використовувати готові зошити або блокноти. Їх можна виготовити самим, 
скріпивши степлером не менше 12 аркушів в лінійку і два листа щільного 
паперу як обкладинки).

2) Запропонуйте дітям згадати сьогоднішню історію і запитання, які ви 
обговорили, а також намалювати свої ілюстрації на обкладинці своїх журналів. 
Нехай вони напишуть своє ім’я. (Інструкції наведені в розділі «Виріб»).

3) На першій сторінці журналу попросіть дітей намалювати від одного до трьох 
важких завдань, які Бог велить їм виконати. Запропонуйте дітям назвати 
якомога більше таких завдань, через які вони можуть проявити послух 
Богові.

4) Розділіть дітей на пари і запропонуйте розповісти один одному, що вони 
намалювали або написали в своєму журналі.

5) Після цього запропонуйте їм разом помолитися і попросити у Бога сили 
для послуху.

Варіація 
для дітей 
3‑5 років

Рефлексія на уроці

1) Приготуйте «Журнал Йони» для кожної дитини. Вони будуть користуватися 
ним упродовж усіх уроків з історії Йони. (Як журнал можна використовувати 
готові зошити або блокноти. Їх можна виготовити самим, скріпивши 
степлером не менше 12 аркушів в лінійку і два листа щільного паперу як 
обкладинки).

2) Після того, як журнали будуть виготовлені і прикрашені (рекомендації наведені 
в розділі «Виріб»), запропонуйте дітям намалювати в них, як вони слухаються 
Бога.

3) Нехай діти розкажуть вчителям, що вони намалювали, і як вони слухаються 
Бога (вчителі запишуть їхні слова під малюнком).

4) Попросіть кожну дитину розповісти, де вдома вони помістять картинку, щоб 
вона нагадувала їм про те, що треба слухатися Бога.

Продовження рефлексії

Скажіть дітям, щоб удома вони розповіли комусь у своїй сім’ї про свої малюнки, 
і що вони роблять, щоб слухатися Бога. Нехай обговорять із членами сім’ї, як 
ще вони можуть слухатися Бога. Запропонуйте дітям намалювати малюнки 
для кожної ідеї.
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Продовження рефлексії

1) Нагадайте дітям, що їм слід продовжувати слухатися Бога і виконувати те, що 
Він їм доручає. На другій сторінці запропонуйте їм намалювати або написати 
про результати і реакції людей, які їх оточують, на їхні правильні вчинки та 
послух Богові.

2) На наступному уроці діти зможуть розповісти про це всьому класу.

 САМОРОБКА
«Журнал Йони» — прикраса обкладинки журналу

Заздалегідь приготуйте журнал для кожної дитини. Використовуйте два листи 
щільного паперу для обкладинок, помістіть між ними кілька аркушів у лінійку 
і папір для малювання без лінійок. Потім скріпіть журнал степлером або зробіть 
отвори діркопробивачем і з’єднайте аркуші шнуром або стрічкою. Можна 
використовувати готовий зошит або блокнот.

Необхідні матеріали:

 щільний білий папір (один аркуш для кожної дитини), вирізані за розміром 
обкладинки журналу.

 квадратні шматочки (3 см) жатого паперу синього, блакитного, лавандового 
кольору (ви можете порізати папір на квадрати, але ефект води вийде 
кращим, якщо папір порвати);

 клей (злегка розбавлений водою) в невеликих пластикових ємкостях;
 маленькі пензлики або губки;
 смужки паперу завширшки 1,5 см (різної довжини і різного кольору);
 звичайний клей або скотч.

Виконання
На аркуші білого паперу (за розміром обкладинки журналу) діти наклеюють 
квадрати кольорового жатого паперу злегка розведеним водою клеєм, 
створюючи ефект моря. Після висихання вчитель може обрізати папір, що 
виходить за краї обкладинки. Найпростіше використовувати спеціальний різак 
для паперу.

Можна наклеїти на «воду» кілька рибок різного кольору і розміру, 
приготовлених заздалегідь.





Цей методичний посібник призначений 
для дітей віком 3‑9 років, для занять 
у недільних школах та інших дитячих 
християнських навчальних закладах. 
Посібник має 11 уроків, що глибоко 
та досконально розкривають книгу 
Йони. Уроки створено та адаптовано 
з урахуванням вікових відмінностей. 
Унікальність їх полягає в особливому 
п’ятиступінчатому підході до викладання. 
Адже кожен урок побудований на 
Моделі дитячого служителя – спеціальній 
методиці, що сприяє преображенню дітей. 
Зручний у використанні посібник стане 
помічником для вчителів, що  працюють 
із дітьми і допомагають їм пізнавати 
основи Божої Істини.

м. Київ, вул. Мічуріна, 68
+38 098 0576858
info@pokoleniya.gmail.com

pokoleniya.org.ua
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