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Дана навчальна програма може слугувати хорошим 
інструментом для донесення Біблійних істин дітям. Вона написана 
дуже детально і містить поряд з Біблійним змістом, поради і практичні 
рекомендації з проведення Біблійних уроків. Великий плюс цієї 
програми в тому, що її можуть використовувати навіть викладачі, які не 
мають спеціальної біблійної освіти. Мінусом може послужити те, що 
викладачі, які не бажають розвиватися в своєму служінні, можуть стати 
залежними від програми, абсолютно не пропускаючи через себе 
Біблійні істини, що викладаються. Моє бажання, щоб ця книга стала 
великою допомогою для дітей і люблячих Бога викладачів, які бажають 
зростати в пізнанні Бога й приносити йому плоди в служінні дітям.

Сизоненко Сергій Володимирович, 
перший пресвітер баптистської церкви 

м. Дніпропетровська

Як і більшість навчальних програм для Недільних шкіл, ця 
програма містить чітко сформульовану мету уроку, вступ і біблійну 
історію, питання та золотий вірш, а також ідеї для творчості та 
застосування біблійної істини.

Проте ця програма унікальна! Її виключна особливість – увага до 
емоцій, переживань, фантазій та до життєвого досвіду дітей.

Кожен урок містить пропозиції, як учителю будувати відношення 
з учнями. Запропоновано кілька варіантів діяльності, які дозволяють на 
прикладі з життя або у процесі гри пережити й відчути біблійну істину.

За допомогою запропонованих питань учитель має можливість 
обговорити із дітьми різні аспекти застосовування біблійної істини у 
власному житті.

Завдання додому дозволяє залучити батьків і близьких дитини у 
процес навчання, що сприяє розвитку їх взаємовідносин.

Дана програма надає дітям не тільки знання біблійних фактів, але 
й дозволяє будувати особисті стосунки з Ісусом, рідними, вчителями та 
іншими дітьми у школі та у Церкві.

Масло Ольга Олександрівна, 
координатор Недільних шкіл у церквах ЄХБ
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Вітаємо Вас на сторінках учбової програми 
"Знайомтесь: герої віри!".

Кожна дитина, а можливо й дехто з дорослих, у своєму 
житті шукають героїв, на яких вони хотіли б бути схожі. Ми 
пропонуємо до Вашої уваги програму уроків, у якій 
допитливий персонаж Сеня допоможе дітям познайомитись з 
героями віри, які залишили слід на сторінках Біблії. Діти 
зможуть дізнатись, зрозуміти та відчути те, із чим стикались 
герої історій. Це допоможе їм проникнути у суть біблійної 
істини та прийняти її у своє життя.

За допомогою творчих методик діти будуть вивчати 
Святе Письмо. Завдяки обговоренню у малих групах діти пізнають, як його треба 
використовувати у реальному житті. У кінці кожного заняття вони матимуть 
можливість на практиці закріпити своє рішення слідувати біблійній істині, тобто 
відгукнутись на цю істину. У цьому форматі учбова програма залучає дітей у 
захоплюючий пошук Божої істини, яка веде їх до пізнання Христа, до життя, яке Він 
приготував для них.

Які складові учбової програми?
Учбова програма – це десять уроків розрахованих на дітей віком від 11 до 13 

років. Кожні два уроки відповідають житєвій історії героїв віри: 

1) Йосипа 
2) Рут і Ноомі 
3) Івана Хрестителя 
4) Марії, Марти і Лазара 
5) Петра 

За короткий проміжок часу діти ознайомляться із різними аспектами духовного 
життя на прикладі цих біблійних персонажів.  

Ці десять уроків можуть бути використані різними способами: 
у дитячому таборі на 5-12 днів;
на ранкових та денних уроках "Літньої Біблійної школи" (ЛБШ) або денного 
табору; 
упродовж літа у Недільній школі. 

Кожен урок вміщує кілька простих елементів, а також детальні рекомендації 
щодо ефективності навчання дітей.
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З яких елементів складається урок?

Тематична частина, яка містить назву уроку, його мету, біблійне джерело і 
вірш для запам'ятовування.

Молитовний роздум – це час для особистого спілкування кожного учителя з 
Богом. Він потрібен для того, щоб глибше пізнати суть уроку, щоб мати змогу 
використовувати його у своєму житті, а також для того, щоб молитися за 
дітей, які почують ці уроки.

Відношення – це початок дня, коли учитель зустрічає дітей та намагається  
створити доброзичливу атмосферу, у якій діти відчують, що наставник 
любить їх, приймає такими, які вони є, та дружить із ними.

Повторення попереднього уроку (2-3 питання, які треба поставити на 
початку уроку, щоб перевірити, чи засвоїли учні матеріал, а також чи 
виконали вони домашнє  завдання). 

Досвід допомагає отримати навички через почуття. За допомогою 
запропонованих завдань та ігор діти зможуть випробувати свої почуття, 
пов'язані з біблійною істиною, що вивчається.

Вивчення біблійної істини – це час, коли учитель використовує творчій 
підхід для ознайомлення дітей із Словом Божим. Рекомендуємо починати 
вивчення біблійної істини з молитви із дітьми.

Обговорення – це час, коли учитель допомагає дітям пов'язати між собою 
біблійну істину з їх реальним життям. Цей зв'язок встановлюється шляхом 
обговорення у невеликих групах.

Відгук – це час, коли дитина на уроці починає практикувати вивчену істину. 
Практичні дії спрямовані на вирішення повсякденних життєвих ситуацій 
згідно зі словом Божим. 

Вивчення золотого вірша. У цьому розділі ви знайдете творчі ідеї для 
більш легкого, цікавого та невимушеного запам'ятовування біблійного вірша.

 Увага! Обов'язково роз'яснюйте дітям значення вивченого вірша відповідно 
до біблійного контексту, розтлумачуйте незнайомі слова та поняття. 

ВСТУП
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Творчість – це час, коли діти можуть зробити своїми руками те, що буде 
нагадувати їм про вивчену істину. Це – не обов'язковий елемент уроку. Ви 
можете використовувати його, щоб задіяти залишок часу на уроці. Щоб 
швидше зробити складні вироби, підготуйте завчасно заготовки на них.

Сторінка "Візьми додому" містить завдання, які діти мають робити разом із 
батьками вдома. Це допоможе учням у застосуванні біблійної істини у 
повсякденному житті.

Отже, у кожному уроці ми виділяємо п'ять основних елементів, завдяки яким 
діти зможуть відчути, зрозуміти, прийняти й розпочати практикувати істини,яким 
нас учить Біблія. Адже саме у цьому і полягає завдання ефективного служіння дітям.

Ми віримо, що дитяче служіння може бути ефективним, тільки якщо воно 
відповідає Божим поглядам на навчання дітей. Уривок Повт. 4:10 чітко вказує нам, 
як саме треба будувати Біблійну модель служіння дітям:

Розглянемо детальніше п'ять елементів Моделі, на якій
базується кожен урок

ВІДНОШЕННЯВІДНОШЕННЯ

Мета: створити доброзичливу атмосферу. 

Ісус Христос здійснював служіння людям через відношення. Він вважає 
відношення настільки важливими, що став одним з нас. Ми віримо, що ефективне 
служіння найкраще здійснюється у контексті любові та довіри. Ви побачите, що у 
запропоновану програму вплетені практичні поради для вчителів, які допоможуть 
створити дружню атмосферу відносин із дітьми. Процес навчання стане радісним 
часом, коли ви зможете проявити пильність і познайомитись із кожною дитиною 
особисто. Бути біблійним учителем – це більше, ніж розказати дітям про Біблію, це 
означає проникнутися  їх життям, стати для них взірцем і другом. У такій атмосфері 
учителі можуть явити любов Христову дітям, назавжди змінюючи їх життя для 
вічності. 

ВСТУП

1. Нероздільно з відношеннями;
2. Здійснюється через досвід;
3. Ґрунтується на Святому Письмі;
4. Актуально у сучасному житті;
5. Спонукає учнів до відгуку.
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Мета:  допомогти дітям пережити почуття, пов'язані з біблійною істиною.

Діти навчаються через досвід. Цікава історія чи факт закріплюються у житті 
дитини  тільки коли дитина переживе подібну ситуацію, де будуть задіяні органи 
почуттів. Тому на початку уроку ми пропонуємо учителю провести із дітьми вправу, 
що базується на досвіді. У кожному уроці цілям біблійної історії відповідають певні 
позитивні й негативні почуття, у процесі діяльності або гри буде зачеплене хоча б 
одне з них. У обговоренні, присвяченому грі, учителю треба допомогти дітям 
визначити емоції, які викликав процес виконання завдання. Далі треба провести 
паралель з почуттями героя біблійної історії, що сьогодні вивчається.

Пізніш, при обговоренні біблійної істини, пережиті почуття допоможуть 
дітям поєднати Слово Бога з власним реальним життям.

ДОСВІДДОСВІД

Мета:  зробити вивчення біблійної істини творчим процесом.

У цьому розділі оповідь біблійної історії відбувається за допомогою творчих 
методів і способів. Вивчення напам'ять біблійних віршів дозволить дітям 
запам'ятовувати ключові місця із Святого Письма, які вони зможуть  
використовувати на практиці у різних життєвих ситуаціях.

Коли діти зацікавлені приймати активну участь у процесі уроку, тоді вони не 
тільки зрозуміють та запам'ятають Святе Письмо, але й зможуть зробити біблійну 
істину частиною свого життя.

Запропонована програма містить альтернативні методики викладання 
біблійної істини (театральні дії, рольові ігри тощо). Незалежно від обраних 
варіантів викладання матеріалу, важливо, щоб  діти самі читали Біблію і бачили, що  
Ви читаєте її.

ВИВЧЕННЯ БІБЛІЙНОЇ ІСТИНИВИВЧЕННЯ БІБЛІЙНОЇ ІСТИНИ

ОБГОВОРЕННЯОБГОВОРЕННЯ

ВСТУП

Мета: спонукати дітей відверто висловлюватись й навчити їх поєднувати 
біблійну істину з власним повсякденним життям. 

Через обговорення у малих групах учитель допомагає дітям пройти шлях від 
розуміння Біблії до практичного застосування її у реальному житті. 
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Обговорення складається з  питань, відповіді на які відшукуються у процесі 
дискусії. Дітям треба побачити, що Біблія – більше ніж просто історичний факт. 
Вона має відношення до їх особистого й повсякденного життя. 

Існує три категорії питань, розташованих послідовно:
питання на знання; 
питання на розуміння; 
питання на застосування.

Мета:  допомогти дітям відгукнутися на слово Боже.  

Коли діти емоційно пережили й цілком усвідомили тему уроку, необхідно 
закріпити досвід наступним кроком – відгуком. Ця частина уроку містить практичні 
дії, спрямовані на вирішення повсякденних життєвих ситуацій згідно із Словом 
Божим. Частина відгуку реалізується безпосередньо на уроці у малій групі. Друга 
частина стане домашнім завданням, щоб діти упродовж тижня змогли закріпити 
набуті знання. Відгук на біблійну істину і практичне її застосування, як у групі так і 
за її межами, поступово перетворить звичайне життя на духовне, християнське. Що 
є перетворенням в образ Христа.

ВІДГУКВІДГУК

КОРИСНІ ПОРАДИКОРИСНІ ПОРАДИ

 Ідеї для Недільної школи чи християнського табору:

 Починайте день разом із усіма дітьми у великій групі.   

Проведіть час у поклонінні.
Зіграйте театральну сценку, котра буде паралеллю до біблійної історії.
Спробуйте себе у різних образах, щоб зрозуміло й доступно викладати
дітям істину кожного дня:

використовуйте іноземний акцент;
використовуйте "розмовляючу" іграшку;
тощо.

Прикрасьте місце проведення уроку, використовуйте, наприклад:

ВСТУП
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зображення героя з біблійної історії;
малюнки компасу й географічних мап;
зображення карти "на землі" – шлях, по якому діти зможуть прямувати 
крок за кроком разом із біблійними героями.

Використовуйте для занять різноманітні майданчики поблизу табору. 

У процесі уроку Ви можете підкреслити ключові слова або фрази і 
домовитись із дітьми, що кожного разу, коли учитель вимовляє це слово 
(фразу), діти реагують на нього. Наприклад: учитель каже: "Істина", тоді діти 
усі разом кричать: "Скарби". Це додає хвилювань, мотивує дітей вести себе 
тихо й утримує їх зосередженість на словах учителя. 

Запропонуйте дітям кожного дня додавати до свого одягу яку-небудь деталь, 
яка могла б належати біблійному герою, про котрого йшла мова на уроці. 

На завершення дня зберіть усіх дітей разом:  

заспівайте пісень;
поставте дітям запитання про біблійну історію, з якою вони сьогодні 
познайомились, вислухайте відповіді; 
пригадайте разом, як можна практично використовувати біблійну 
істину; 
дозвольте дітям на спільних зборах розповідати золотий вірш 
напам'ять. 

Пригадайте золоті вірші попередніх уроків. 

Об'єднайте частину "Обговорення" із часом снека. Підготуйте снек та 
обговоріть із дітьми питання по темі та продовжуйте бесіду за їжею. Цей час 
формування відношень особливо цінний, коли вчителі ще недостатньо 
знайомі із дітьми.

Кожного дня відпускайте дітей додому з тим, що буде нагадувати їм про 
біблійну істину та допоможе використовувати її у повсякденному житті 
(дивіться у кінці кожного уроку листок "Візьми додому").

 Додаткові ідеї для денних таборів:

ВСТУП
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 Додаткові ідеї для 10-денного табору:

Для кожної групи виділіть окреме місце проведення уроку. 

Під час ранкових і вечірніх зборів учителям необхідно бути разом із 
дітьми зі своєї групи, щоб приділити більше часу формуванню 
відносин із ними.

Щодня ближче знайомтесь із двома дітьми з групи, щоб краще їх 
узнати. Чим краще учитель знає дитину та її потреби, тим вище буде 
якість служіння цій дитині.

Для дітей молодшого віку використовуйте розмальовки, які 
знаходяться у додатках на диску.

 Нехай Господь благословить вас!

ВСТУП
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Урок 1

ВІРНІСТЬ
ЙОСИПА

ГЕРОЇ ВІРИ



Протягом усього життя Йосип стикався із труднощами: 
його продали у рабство рідні брати, його несправедливо осудили і 
кинули у в'язницю люди, яким він допоміг. Попри скрутні 
обставини Йосип жив так, що всі оточуючі його поважали.

МОЛИТОВНИЙ РОЗДУМ

Упродовж життя з кожним роком ми набуваємо досвіду. Так, 
як і у Йосипа, на нашому життєвому шляху зустрічаються складні 
ситуації, з яких треба шукати вихід. Пригадайте своє дитинство: 
ви коли-небудь сперечалися або сварилися з вашими братами й 
сестрами? Може хтось із родичів з вами погано обійшовся? 
Можливо, ви були несправедливо обвинувачені. Можливо, ви 
були скривджені або розчаровані, коли хтось нестримано 
висловився на вашу адресу. Проблеми, які приходять у наше 
життя, щодня змушують нас робити вибір: ми можемо стати 
злими, засмученими або можемо спитати поради, як правильно 
вчинити, у Бога, усвідомлюючи, що Він допоможе нам зробити 
правильний вибір у кожній конкретній ситуації. 

Завжди чинити правильно у труднощах або переслідуваннях надзвичайно 
складно, але Бог обіцяє бути з нами (Нав. 1:9) і дати нам сил (Псал. 28:7), щоб 
зробити розумний вибір (Прип. 4:11 і 2 Тим. 3:16). Бог використовує життєві 
випробування, щоб очистити нас (1 Пет. 1:7) і зробити більш схожими на нашого 
Господа Ісуса (Флп. 3:10). Ісус прожив досконале життя і, хоча страждання, через 
які Він пройшов, ми навіть не можемо собі уявити (Євр. 12:2), у складних ситуаціях 

Пояснення

Розкрити дітям поняття "вірність Богу";
Вчити дітей покладатися на Бога і з Ним
долати труднощі;
Виховувати мужність, волю і терпеливість.

Посилання
Буття 37, 39-41

Урок 1 ВІРНІСТЬ ЙОСИПА

Мета уроку

Золотий вірш
Майте, брати мої, повну радість, коли 
впадаєте в усілякі випробовування,
знаючи, що досвідчення вашої віри
дає терпеливість.  (Якова 1:2-3)

!!
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Під час зустрічі привітайте кожну дитину, обійміть її 
(якщо це дозволяє етика вашої церкви) і запросіть до 
класу.

Варіант 1 

Обладнання:

порожні пластикові ємності, або відра, чи коробки різних розмірів
(3 або 4 шт.);

мішечки, набиті піском або квасолею, повітряні кульки або м'ячі 
(тенісні м'ячики, гумові або пористі м'ячики), які вміщуються 
всередину банок (3 або 4 шт.);

один м'яч, який за розміром більше наявних ємностей;

пов'язка для очей;

клейка кольорова стрічка або крейда, щоб відзначити лінію старту.

Він завжди робив правильний вибір, звертаючись за допомогою до Бога Отця.

Давайте допоможемо нашим дітям зрозуміти, чому так важливо залишатися 
вірними Господу в труднощах. Нехай істина Слова Божого допоможе їм розвивати 
відносини з Ісусом Христом і їх довіра Йому підсилюється щодня. 

Давайте перевіримо свої серця і згадаємо обставини, коли нам важко було 
вчинити правильно. Які життєві аспекти вам важко зрозуміти або прийняти? Які 
ситуації зараз виникають у Вашому житті, в яких Ви потребуєте Божої підтримки, 
щоб вчинити правильно? Попросіть Його допомоги, щоб виконувати Його волю 
незалежно від обставин. Проведіть якийсь час у молитві про це. 

ДОСВIД

ВIДНОСИНИ

Урок 1 ВІРНІСТЬ ЙОСИПА
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Мета цієї гри полягає в тому, щоб влучити м'ячиком або мішечком з піском в 
одну з ємностей так, щоб він в ній залишився. Після кидка треба стати у кінець 
колони і чекати черги для наступної спроби.

Дайте дитині, яка стоїть перша в колоні перед 
лінією, три м'ячика (або мішечка) та запропонуйте 
зробити три кидки. Таким чином, нехай кожна 
дитина спробує влучити в мішень. Зверніть увагу на 
те, що у ході першого раунду в кожного учасника 
вдалою повинна бути хоча б одна спроба, якщо це не 
вдається, то пересуньте ємності ближче.

На наступному етапі гри ускладніть завдання, 
поставивши ємності на відстані одна від іншої. 
Нехай кожен з дітей знову спробує влучити 
всередину, зробивши три спроби.

Проведіть один раунд гри так, щоб кожній дитині довелося кидати м'яч 
(мішечок) із зав'язаними очима. 

Продовжуйте грати до тих пір, коли кожна дитина зустрінеться з певною 
проблемою: банки занадто далеко, м'ячі занадто пружні або занадто великі, щоб 
уміститись у ємність й залишитися там, пов'язка на очах не дозволяє бачити, 
несправедливо нараховуються бали або не зараховуються зароблені бали тощо. 

Накресліть крейдою або позначте стрічкою лінію старту. Поставте три 
ємності максимально близько одна до одної на відстані 3-4 м від лінії старту. 
Скажіть дітям вишикуватися у колону перед лінією.

Приготування

Діяльність

(Час: 10 хвилин)

!! Деяким дітям давайте м'ячик, який занадто великий, щоб 
уміститись у ємність.
Деяким дітям нараховуйте бали, які вони не заробили, так, щоб 
інші бачили це.
Деяким дітям не нараховуйте бали, які вони заробили, коли їх 
м'ячик потрапив у ємність. 

Урок 1 ВІРНІСТЬ ЙОСИПА
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1. Що ви відчували, коли будували?  
2. Чи було у вас бажання кинути будівництво, коли ваша вежа 

була зруйнована?

Запитайте дітей:

гумовий м'яч;
блоки (картонні коробки), з яких можна будувати вежу або стіну.

Мета цієї гри: виконувати будівництво вежі навіть тоді, коли виникнуть 
перешкоди.

 Розподіліть дітей на дві групи. Кожній групі дайте завдання так, щоб інша 
група не знала, що вони повинні зробити. У групи 1 буде завдання побудувати стіну 
або вежу із картонних блоків. Група 2 буде стояти на відстані десяти кроків від групи 
1. Діти з групи 2 будуть по черзі кидати м'ячем у блоки, щоб збити їх. Під час гри 
кожна група повинна спробувати як будівництво із блоків, так і руйнування стіни 
або вежі м'ячем, тому нехай приблизно в середині гри група 1 і група 2 поміняються 
ролями.

Запитайте дітей:

Іноді розчарування і негаразди засмучують нас. Давайте познайомимось із 
людиною, якій довелось долати багато труднощів у житті, та подивимось, як треба 
на них реагувати. 

1. Що ви відчували, коли почали грати в гру? (Оптимізм, 
хвилювання, очікування успіху, вважав, що це просто).

2. Що ви відчували, коли ємності поставили на відстані 
одна від одної? (Деякі висловлять почуття 
розчарування, а інші діти виявлять наполегливість).

3. Які враження залишились у вас після раунду із 
зав'язаними очима?

4. Чи вдалося вам попри всі негаразди продовжувати гру 
з гарним настроєм? Чому "так" або чому "ні"?

Варіант 2 

Обладнання:

(Час: 10 хвилин)

Діяльність

Урок 1 ВІРНІСТЬ ЙОСИПА
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УРОК
(Час: 15 хвилин)

У Якова було дванадцять синів. 

Запитайте дітей, у кого з них є один брат або сестра. (Дочекайтесь реакції 
дітей). Продовжуйте запитувати: якщо у вас є двоє братів або сестер, підніміть руку. 
(Дочекайтесь реакції дітей. Продовжуйте додавати кількість, поки ніхто не 
підійме руку. Порівняйте число братів або сестер із родиною, де 11 братів). 

Яків любив свого сина Йосипа більше ніж інших синів, тому він подарував 
Йосипу гарний, яскравого кольору одяг. (Одягніть халат). Брати ненавиділи 
Йосипа за те, що він був улюбленцем батька.

Коли Йосип був юнаком, йому наснився дивний сон про дванадцять снопів у 
полі. Уві сні одинадцять снопів поклонилися одному снопу, який належав Йосипу. 
Почувши це, брати розгнівалися. (Зобразіть, що сердитесь). Вони зненавиділи 
молодшого брата ще більше, бо думали: "Йосип упевнений, що коли-небудь він 

Обладнання:

Дозвольте дітям допомогти Вам продемонструвати біблійну. 
Або просто розповідайте ії, використовуючи заготовлені 
предмети. 

2 яскравих халата або жакета; 
перстень;
20 монет.

Приготування

Порада вчителю

ВИВЧЕННЯ БIБЛIЙНОЇ IСТИНИ

3. Кому з вас вдалося продовжити справу, незалежно від того, що 
відбувалося? Що допомогло вам не зупинитись?

4. Які почуття виникають у вас, коли з'являються проблеми або 
відбуваються погані події?

!!

Урок 1 ВІРНІСТЬ ЙОСИПА
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буде панувати над усіма своїми братами .
Через деякий час Йосипові наснився інший сон і він розказав його своїм 

братам і батькові: "Цього разу, сонце й місяць і одинадцять зірок поклонилися мені". 
Брати заздрили Йосипу й стали ще злішими, ніж будь-коли. Одного разу Яків послав 
Йосипа на поле подивитись як брати пасуть овець. Ще здалеку вони побачили 
Йосипа і сказали: "От іде сновидець! Давайте вб'ємо його й скажемо, що звір 
розідрав його". Але Рувим, старший брат, намагався врятувати Йосипа і 
запропонував не вбивати хлопця, а залишити його у пустелі. Коли Йосип підійшов 
до своїх братів, вони схопили і кинули його в сухий колодязь, зірвавши з нього 
гарний одяг. (Зніміть халат і покладіть його на підлогу).

Коли брати обідали, недалеко від пасовиська проходив караван із товарами, 
який прямував до Єгипту. Рувима в цей час не було поруч і Юда сказав своїм братам: 
"Не будемо вбивати нашого брата Йосипа. Давайте продамо його торговцям". 
Погодившись між собою, вони продали молодшого брата за двадцять срібників. 
(Продзвеніть монетами). Торговці відвели Йосипа в Єгипет, де його купив 
начальник охоронців фараона на ім'я Потіфар.

Рувим дуже засмутився, дізнавшись, що Йосипа немає у колодязі. (Зобразіть 
смуток). Брати взяли одежу Йосипа, розірвали її й забруднили козячою кров'ю. 
(Зробіть вигляд, що рвете халат і забруднюєте його в крові). Цей одяг вони 
віднесли батькові й збрехали йому: "Ми знайшли цей халат". Яків упізнав одяг 
Йосипа: "Це одяг сина мого; хижий звір з'їв його". Після цього Яків став сумним на 
довгий час. Ніхто й ніщо не могло втішити його.

Йосип же став рабом Потіфара, але Господь Бог благословив усе, що робив 
Йосип і дав йому успіх. (Запропонуйте дітям показати знак "великі пальці рук 
догори", що означає - відмінна робота). Потіфар призначив його наглядачем всього 
майна і керуючим у своєму домі. Йосип завжди чинив правильно, коли служив у 
будинку Потіфара, і намагався виконувати свою роботу добре.

Одного разу дружина Потіфара сказала, що Йосип зробив щось погане з нею, 
але це була неправда. Йосип не заподіював зла нікому. 

Потіфар повірив своїй дружині й тому посадив Йосипа у в'язницю, але Бог і 
там був з ним. Начальник в'язниці проявляв прихильність до Йосипа, тому що 
бачив, як Бог благословляє його. З часом Йосипа призначили розпорядником у 
в'язниці. (Запропонуйте всім знову показати знак "великі пальці рук догори"). 

Якось у в'язницю, де перебував Йосип, посадили двох помічників фараона. 
Перший помічник був чашником, він подавав фараону чашу, щоб пити. Другий 
помічник був пекарем. Він пік хліб, який фараон їв.

Обом, чашнику й пекареві, у в'язниці бачилися сни, значення яких вони не 
розуміли, і Бог допоміг Йосипові розтлумачити їх. Сон чашника означав, що через 

"
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три дні його звільнять із в'язниці. Пекаря ж Господь через сон сповіщав, що через 
три дні той буде приречений до страти. Передбачення Йосипа здійснилися: чашника 
звільнили, а пекаря стратили. Йосип попросив чашника допомогти йому вибратися 
з в'язниці. Але, як тільки чашник отримав волю, він забув і думати про Йосипа й 
нічим не допоміг йому. 

Пройшло два роки. Одного разу вночі фараон, цар Єгипту, бачив сни, які засмутили 
та стурбували його, тому що він не розумів їх значення. І тоді чашник згадав про 
Йосипа і сказав фараону: "Два роки тому, коли я був у в'язниці, мені наснився сон, 
який розтлумачив молодий єврей. Його звали Йосип. Усе, що він передрікав, 
здійснилося". 

Фараон, почувши це, повелів привести до себе Йосипа.

(Відкрийте Біблію і прочитайте вголос Бут. 41:15-24).

І сказав Йосип фараону: "Ці сни мають однакове значення. Бог попереджає 
правителя, що буде сім гарних років у Єгипті з великою кількістю дощів, і врожай 
буде рясним. (Попросіть дітей показали сім пальців). Буде багато їжі в Єгипті на 
протязі цих семи років. Після цього буде сім років, коли не буде дощу, зерно не буде 
рости, настане голод. (Скажіть, щоб діти підняли сім пальців, а потім потерли свої 
животи, наче вони дуже хочуть їсти). Тому треба знайти мудру людину, яка буде 
управляючим на землі Єгипетській. Ця людина повинна організувати збір 
продовольства й збереження зерна під час родючих років. Коли настануть 
неврожайні роки, у сховищах фараона буде їжа для народу. У такий спосіб земля 
Єгипетська не загине". 

Фараон й усі його помічники ухвалили пропозиції Йосипа. І сказав фараон 
Йосипу: "Якщо Бог відкрив тобі це все, то немає такого розумного й мудрого, як ти. 
Ти будеш над домом моїм, а слів твоїх уст буде слухатися увесь народ мій. Тільки 
троном я буду вищий від тебе".

 Фараон одягнув перстень зі своєї руки на палець Йосипа та дав йому гарний 
одяг. (Надягніть халат і перстень на палець). Йосип став правителем Єгипту.

ОБГОВОРЕННЯ

(Час: 15 хвилин)

1.  Хто ставився до Йосипа добре? 
2. Хто і чому кривдив Йосипа?
3. Як Йосип поводився, коли його кривдили? Чому він так поводився?
4. Чому Йосип не озлобився на своїх кривдників?
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5. Розкажіть, чи були у вашому житті ситуації, коли ви вчинили 
правильно, хоча вам це було невигідно? 

6. Що ми відчуваємо, коли нас несправедливо обвинувачують? Як нам 
потрібно чинити у таких ситуаціях?

7. Що означає "бути вірним Богу"? У чому проявилась вірність Йосипа 
Богу?

8. Як сьогодні ти можеш зберігати вірність Богу?
9. Ваш друг розповів вам, що батьки наказали його після того, як його 

брат набрехав їм про нього. Тепер місяць йому не можна підходити 
до комп'ютера. Що ви порадите йому?

ВІДГУК

аркуші паперу; 
ручки;
конверти.

Варіант 1 

Обладнання:

(Час: 5 хвилин)

Діяльність

Роздати дітям аркуші й конверти, щоб вони написали лист своєму кривднику, 
недругу або людині, яка вчинила з ними несправедливо.

Запропонуйте в листі написати, що саме засмутило їх або що саме вони 
вважають несправедливістю стосовно себе. Також нехай вони напишуть свій 
варіант виходу з ситуації, що трапилася.

Не обов'язково, щоб діти захотіли відправити цей лист. Головне, що вони 
міркували, намагалися відкрити свої переживання й визначитися з висновком, що 
робити далі. 

Варіант 2 

Приготування
На окремих папірцях напишіть наступні ситуації:

1. Ви дуже засмучені, тому що вчитель несправедливо ставить вам низькі 
оцінки. Ви налаштовані більше не робити домашні завдання. 
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2. Ваші батьки вже не вперше просять вас прибрати іграшки за молодшим 
братом. Але ви не розумієте, чому ви повинні прибирати те, що не 
розкидали. І не бажаєте виконувати чужу роботу.

3. Ви обурені та ображені. У сусідньому домі хтось вибив шибку, а ваш сусід 
сказав, що це були ви. Що робити?

(Час: 5 хвилин)

Діяльність

Розподіліть дітей на групи по 2-3 людини. Кожна група приходить на прийом 
до шкільного психолога.

Роль шкільного психолога нехай виконує хтось із дітей, а інші будуть 
приходити до нього із своїми проблемами, образами тощо. Тільки якщо діти не 
зможуть одразу зорієнтуватися у ситуації, запропонуйте їм приготовані варіанти.

Задача психолога – дати мудру пораду, як поводитись у тій чи іншій ситуації і 
при цьому необхідно пам'ятати, що наш психолог - християнин.

Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в 
усілякі випробовування, знаючи, що досвідчення 
вашої віри дає терпеливість.
(Якова 1:2-3)

папір;
маркер;
скотч.

Обладнання: Приготування
Напишіть кожне слово вірша на
окремій картці або аркуші паперу.

Нехай усі діти працюють разом, треба розташувати картки по порядку на 
підлозі або приклеїти їх скотчем на стіну. Разом прочитайте вірш вголос. Нехай 
хтось із дітей вилучить одне слово з вірша й усі промовлять вірш разом. Вилучайте 
слова одне за одним, промовляючи вірш знову й знову, поки картки закінчаться.

Діяльність
(Час: 10 хвилин)

!!
ВИВЧЕННЯ ЗОЛОТОГО ВІРША
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ТВОРЧІСТЬ

Візьміть аркуш картону, який буде основою для вашого виробу. У центрі 
картонного аркуша приклейте пластикову ложку, як це зображено на малюнку. Вона 
буде виконувати роль голови. На ложку приклейте нитки – волосся, намалюйте на 
ній очі, носик та ротик. Зверху волосся можна зав'язати мотузочкою. Виріжте з 
тканини одяг, приклейте його на картон під головою. Підв'яжіть одяг мотузкою, так 
щоб утворився пояс. Лялька готова.

Діяльність
(Час: 10 хвилин)

Лялька Йосип" "

картон
пластикова ложка;
нитки-муліне;
ножиці; 
фломастери; 
шматочки тканини;
нетовста мотузка.

;
Необхідні приналежності:
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Поспілкуйся з батьками або іншими 
дорослими людьми (бабусею, дядьком, старшою 
сестрою) та з'ясуй, чи були в їхньому житті складні 
ситуації схожі на труднощі з історії Йосипа.

Запиши і принеси на нашу наступну зустріч 
одну з оповідей, яка тобі сподобалась. Розкажи як 
дорослі подолали ці труднощі?

ВІЗЬМИ ДОДОМУ!

Для записів
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