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Передмова	
Мета дитячого служіння – це привести дитину до Христа і 

зробити Його послідовником. «Привчай юнака до дороги його, і 

він, як постаріється не вступиться із неї» (Приповісті 22:6) 

В процесі навчання Ісус Христос активно взаємодіяв з усіма 
своїми учнями. Він залишив для нас зразкову модель навчання – це 
залучення всіх учнів, активна робота з кожним учнем в класі (групі).  

Бог залишив Своему народові унікальну модель навчання та 
виховання дітей. Тому хочемо запропонувати вам Модель дитячого 
служителя (див. мал.1), яка заснована на Повторенні закону 6:1-9 та 
ряд інтерактивних методів, що допоможуть вам створити цікаві та 
результативні уроки.  

 
Мал. 1  



Біблійна	модель	дитячого	служіння	
Ця модель допоможе вам не лише навчити дітей біблійним 

істинам, а й змінити серця дітей, преобразити у через образ Христа. 

Уроки по Біблійній моделі завжди будуються навколо Головної 

біблійної істини уроку. Всі елементи мають відповідати їй. Під час 
проведення основних елементів Моделі ви можете використовувати 
інтерактивні технології (методи). 

Головна	біблійна	істина	уроку	
Головна біблійна істина уроку (далі «Біблійна істина»)— це 

призначення уроку; одне твердження націлене на зміну життя 
дитини. Вона має бути практичною, зверненою безпосередньо до 
дитини. 

Як визначити Біблійну істину? 

1. Моліться 
2. Вивчайте уривок. 
3. Обміркуйте.  
- хто ці діти? 
- чого я хочу досягти? 
4. Запишіть одне стисле ствердження  
- про Бога (Його характер, волю...) 
- особисте «я» (Бог хоче щоб я) 
- позитивне + (я можу, я буду) 
- дієслово (дія сфокусована на зміну) 
«довіряти», «любити», «молитися» 
Наприклад: 
Бог всемогутній тому я буду покладатися на Нього 
Навіть якщо я згрішив, я можу просити Бога простити мене 

Що ж таке мета уроку? Мета передбачає послідовне 
розв'язання основних конкретних завдань на уроці, тобто поєднує в 
собі очікуваний результат спільної діяльності вчителя і учнів. 
Найчастіше використовується триєдина мета (навчальна, 
розвивальна і виховна). 

З	яких	елементів	складається	урок:	



• Стосунки 
• Молитва. 
• Прославлення 
• Повторення попереднього уроку 
• Досвід 
• Істина (Вивчення біблійної історії) 
• Обговорення 
• Відгук  
• Вивчення золотого вірша 
• Творчість 
• Підсумок уроку 
• Молитва 

Стосунки	
Мета: Створити доброзичливу атмосферу. 

Стосунки починаються не в класній кімнаті, коли прийшли діти, 
а ще на початку дня. Стосунки продовжуються і після закінчення 
уроку. Підтримуйте з дітьми та батьками дружні стосунки протягом 
тижня. 

Ісус Христос здійснював служіння людям через стосунки. Він 
вважає це настільки важливими, що став одним із нас. Ми віримо, 
що ефективне служіння краще за все здійснюється у контексті 
любові та довірливих відносин. Процес навчання стане радісним 
часом, коли ви зможете проявити пильність і познайомитись із 
кожною дитиною особисто. Бути учителем Біблії – це значить 
більше, ніж розказати дітям про Біблію, це означає проникнути у їх 
життя, стати для них взірцем і другом. У такій атмосфері учителі 
можуть явити любов Христову дітям, назавжди змінюючи їх життя 
для вічності. 

Досвід	(вправа	на	переживання)	
Мета: Допомогти дітям пережити почуття, пов’язані з 

біблійною істиною. 

Досвід відповідає біблійній істині уроку. Діти навчаються через 
досвід. Цікава історія чи факт закріплюються у житті дитини тільки 
тоді, 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 задіяне хоча б одне з них. 
В 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.  

Коли ви будете самостійно писати урок, поміркуйте над тим, які 
емоції може викликати біблійна істина уроку (яку ви поставили на 
почутку написання уроку) у дітей. 

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

Істина	(Вивчення	біблійної	історії)	
Мета: Допомогти дітям засвоїти Слово Боже, дізнатись більше 

про .Бога та Ісуса Христа. 

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. 

Зразки уроків (подані далі) 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. 

Обговорення	
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 використовування 
її у реальному житті. 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. 

При побудові питань враховуйте вікові особливості дітей. Для 
дітей дошкільного та молодшого шкільного віку має бути не більше 
5 питань. Для дітей середнього шкільного віку та підлітків - 5-8 
питань. 

Існує три категорії питань, розташованих послідовно: 

• питання на знання; 

• питання на розуміння; 

• питання на застосування. 

Відгук	(вправа	на	застосування)	
Мета: Допомогти дітям застосувати Слово Боже в своєму 

житті . 

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 головну ціль уроку і 
практичне її використовування, як у групі так і за її межами, 
поступово перетворить звичайне життя на духовне, християнське. 
Що є перетворенням в образ Христа. 

  



Інтерактивні	методи	навчання.	
Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської мови від 

слова «inter» взаємний і «асt» діяти.  

Отже, інтерактивне навчання – це перш за все діалогове навч 

Організація інтерактивного навчання передбачає використання 
дидактичних і рольових ігор, моделювання життєвих ситуацій, 
створення проблемної ситуації. Вирішення певних проблем 
відбувається переважно в груповій формі. При цьому кожен учень 
вносить свій унікальний вклад у спільні досягнення, зусилля 
кожного учня потрібні і незамінні для успіху всієї групи. 

Класифікація	методів	навчання  

Метод – це спосіб досягнення мети. Можна виділити пасивні, 
активні та інтерактивні методи. 

Пасивні методи – це навчання, у процесі якого вчитель є 
основною дійовою особою, що керує ходом заняття, а учні 
виступають в ролі пасивних слухачів, які підпорядковуються 
вказівкам вчителя.  

Зв'язок педагога з учнями здійснюється за допомогою 
опитувань, самостійних, контрольних робіт, тестів і тощо. 

Активні методи – це навчання, в процесі якого учні та вчитель 
взаємодіють один з одним і учні тут не пасивні слухачі, а активні 
учасники.  

Інтерактивні методи – форма навчання, в процесі якого учні 
і вчитель знаходяться в режимі бесіди, діалогу між собою. Це 
співпраця, взаємонавчання: вчитель – учень, учень – учень.  

На відміну від активних методів, інтерактивні методи 
орієнтовані на більш широку взаємодію учнів не тільки з вчителем, 
але й один з одним. Учні стають більш активними в процесі 
навчання. Роль вчителя на інтерактивних заняттях зводиться до 
спрямування діяльності учнів на досягнення цілей заняття. 

Ефективність	інтерактивного	навчання	



Багатьма науковцями і педагогами доведено, що діти краще 
засвоюють навчальний матеріал під час інтерактивного навчання. 

За допомогою інтерактивних технологій учні мають 
можливість: 

- аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до 
засвоєння навчального матеріалу й таким чином зробити 
засвоєння знань більш доступним; 

- навчитись формулювати власну думку, правильно її 
виражати, доводити власну точку зору, аргументувати й 
дискутувати; 

- навчитись слухати іншу людину, поважати альтернативну 
думку; 

- моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний 
соціальний досвід через включення в різні життєві ситуації, 
їх моделювання; 

- вчитись будувати конструктивні стосунки в групі, уникати 
конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути 
діалогу та консенсусу; 

- розвивати навички проектної діяльності, самостійної 
роботи, виконання творчих робіт. 

За даними американських вчених учень засвоює:  

- під час лекції – 5%,  
- під час читання – 10%,  
- під час роботи з відео та аудіоматеріалами– 20%,  
- під час демонстрації – 30%),  
- під час дискусії – 50%,  
- під час практики – 75%,  
- коли учень навчає іньших – 90%).  

Як бачимо, пасивні методи навчання мають нижчу ефективність 
ніж активні та інтерактивні методи. 

Види	інтерактивних	методів	
Зупинимося на більш ефективних методах, що можна 

використати при побудові заняття по Біблійній моделі дитячого 
служителя. 



Мікрофон - метод роботи, в ході якого діти разом з 
вихователем утворюють коло та, передаючи один одному 
імітований або іграшковий мікрофон, висловлюють свої думки на 
задану тему. Наприклад, дитина бере мікрофон, розповідає 
кількома реченнями про себе, і передає мікрофон іншій дитині. Всі 
висловлювання дітей приймаються, схвалюються, проте не 
обговорюються. 

Дебати - метод роботи, в ході якого діти стоять у колі, 
висловлюють свої думки на задану тему, передаючи мікрофон 
один одному, але висловлювання обговорюються: діти ставлять 
одне одному запитання, відповідають на них, шукаючи спосіб 
розв'язання проблеми. (Наприклад, у Сергійка поганий настрій, 
тому діти пропонують способи, як підняти настрій чи усунути 
проблему, яка вплинула на настрій хлопчика). 

Удвох - метод роботи, в ході якого діти утворюють робочі пари 
та виконують запропоноване завдання, наприклад, по черзі 
описують картину. 

Ланцюжок - метод роботи, в ході якого діти обговорюють 
завдання та вносять свої пропозиції в імітований ланцюжок. 
Наприклад, складають казку за таблицею, у якій представлений хід 
майбутньої казки у малюнках чи в умовних позначках. 

Інший варіант використання даного методу: перша дитина 
називає об'єкт, друга - його властивості , третя - новий об'єкт з тими 
самими властивостями. Наприклад, морква - морква солодка - 
солодким буває цукор - цукор білий - білим буває сніг тощо. 

Снігова куля - метод роботи, в ході якого діти об'єднуються у 
малі групи і обговорюють проблемне питання або виконують 
спільне завдання, домовившись про чітку послідовність дій 
кожного члена групи. Наприклад, будують будинок, де наперед 
домовляються про черговість дій кожного члена команди і про 
колір, з яким буде працювати та чи інша дитина. 

 

 

 



Синтез думок - метод роботи, в ході якого діти об'єднуються у 
малі групи, виконуючи певне завдання, наприклад, малюнок на 
аркуші паперу. Коли одна група намалює, то передає малюнок в 
іншу групу, учасники якої допрацьовують виконане завдання. По 
завершенню роботи складають спільну розповідь про те, що 
домалювали і чому. 

Коло ідей - метод роботи, в ході якого кожна дитина або кожна 
група виконують одне завдання, наприклад, складають казку по-
новому, обговорюють її, потім вносять пропозиції чи ідеї 
(наприклад, як можна ще закінчити казку, щоб Колобок залишився 
живим; як допомогти Колобку обхитрити лисичку тощо).  

Загальний проект - метод роботи, в ході якого діти 
об'єднуються у кілька груп (3-4). Групи отримують різні завдання, 
кожне з яких спрямоване на розв'язання певного аспекту однієї 
проблеми, наприклад, намалювати свої улюблені зимові розваги та 
розповісти про них. Кожна група представляє свій «проект» - 
колективну роботу «Зимові розваги» та спільно обговорюють його. 

Асоціативна квітка - метод роботи, в ході якого діти 
об'єднуються у кілька груп для розв'язання спільного завдання: на 
дошці закріплюється «середина» квітки із зображенням певного 
поняття, наприклад, «іграшки», «квіти», «фрукти», «тварини». 
Кожна група добирає слова-асоціації або картинки-асоціації, які 
викладає навколо цього поняття. Перемагає команда, яка створить 
найбільшу квітку (з найбільшою кількістю підібраних картинок-
асоціацій чи слів-асоціацій). 

 «Дерево рішень» - метод роботи, який містить декілька етапів: 

1. Обирання проблеми, що не має однозначного розв'язання, 
наприклад, «Що потрібно дереву для щастя?»; 

2. Розглядання схеми, у якій прямокутник - це «стовбур» (який 
позначає цю проблему), прямі лінії - «гілки» (шляхи її розв'язання), 
а кружечки - «листочки» (рішення проблеми). 

3. Розв'язання проблеми: діти підгрупами домовляються, 
обговорюють і малюють, наприклад, метелика, пташку тощо, 
розміщуючи їх на «дереві рішень» та пояснюють свій вибір. 



Метод багатоканальної діяльності - метод роботи з дітьми, 
в ході якого обов'язково задіються різні аналізатори: зір, слух, 
дотик, смак, нюх. Наприклад, при розгляданні картини доцільно 
використовувати таку послідовність:  

• виокремлення об'єктів, зображених на картині; 
• уявлення об'єктів через сприймання різними 

аналізаторами. 
Після розглядання всіх об'єктів, зображених на картині, варто 

поставити дітям творчі завдання: 

- «прослухати» звуки картини через «навушники»; 
- вести віртуальні діалоги від імені зображених персонажів; 
- відчути «аромат» квітів, зображених на картині; 
- «вийти за межі зображеного»; 
- уявно торкнутися картини, визначити, яка її поверхня 

(тепла, холодна), яка погода (вітряна, дощова, сонячна, 
спекотна, морозна) тощо. 

Наприклад, при розгляді картини «Прогулянка в лісі» варто 
поставити наступні запитання: Як ви думаєте, про що говорять 
дівчатка? Торкніться до кори дерев, яка вона? Послухайте звуки, як 
шелестить листя, стрекоче сорока тощо.  

Дискусія - це метод колективного обговорення якогось 
складного питання. До дискусії готуються всі учасники освітнього 
процесу та активно залучаються всі діти. «Дискусія» з англійської - 
це те, що підлягає обговоренню, суперечливе. Наприкінці дискусії 
формулюється єдине колективне рішення завдання, проблеми або 
рекомендації. Питань (завдань) необхідно пропонувати не більше 
п'яти. Формулювати їх слід так, щоб була можливість висловити 
різні погляди щодо висунутої проблеми. Діти вчаться висловлювати 
власну думку: «Я думаю...», «Я вважаю...», «На мою думку...», «Я 
згоден, але...», «Я не згоден, тому що...». 

 

 

 



«Мозкова атака (мозковий штурм)» - один із методів, який 
сприяє розвитку творчості і дитини, і дорослого. Цей метод зручно 
використовувати під час обговорення складних проблем чи питань. 
Дається час для індивідуального розмірковування над проблемою 
(навіть може бути до 10 хв.), а через деякий час збирається 
додаткова інформація з приводу прийняття рішення. Діти - 
учасники "мозкової атаки" мають висловити всі можливі (і 
неможливі з позиції логіки) варіанти розв'язання проблеми, які 
потрібно вислухати і прийняти єдине правильне рішення. 

Вікторина - метод-пізнавальна гра, яка складається із 
мовленнєвих завдань та відповідей на теми з різних галузей знань. 
Вона розширює загально-пізнавальний та мовленнєвий розвиток 
дітей. Запитання відбираються з урахуванням віку, програмових 
вимог та рівня знань дітей. 

Бесіда-діалог - метод, спрямований на співучасть дітей з тим, 
хто виступає. В ході заняття з подачі знань, закріплення матеріалу 
вихователь ставить супроводжуючі запитання до дітей, з метою 
перевірки розуміння ними поданої інформації.  

Моделювання проблемних ситуацій - метод взаємодії 
дорослого і дітей для вирішення поставленої проблеми. Ситуація 
моделюється вихователем спеціально. 

«Що? Де? Коли?» - активний метод, в ході використання 
якого  переважає співпраця, творче вирішення проблем, взаємний 
обмін думками, власними знаннями і вміннями тощо. 

 «За і проти» - метод роботи з дітьми, в ході якого дітям 
пропонується розв'язати проблему з двох сторін: за і проти. 
Наприклад, ставиться завдання розповісти, чому подобається зима 
(аргумент - «за») і чому не подобається зима (аргумент - «проти»). 

Передбачення - метод роботи з дітьми, в ході якого 
пропонується «передбачити» можливі варіанти вирішення 
проблеми. Наприклад, запропонувати дітям назвати всі осінні 
місяці, розповісти про те, що вони очікують від кожного місяця. 
Пізніше уявити себе на місці одного з місяців та розповісти про свої 
передбачення: «Я - перший місяць осені - вересень. Я дуже теплий 
місяць. Мене люблять усі діти, тому що починають ходити в 



школу...». Наступна дитина продовжує розповідати про цей  самий 
місяць (робота в парах).  

 

 

 

Показуха - метод роботи, в ході якого пропонується дітям 
поділитися на команди, кожна з яких задумує слово і, 
використовуючи невербальні засоби, представляє це слово іншій 
команді, яка має його відгадати. 

«А що було б, коли б... ?» - метод роботи, в ході якого 
пропонується дітям поміркувати і висловити свої припущення, 
наприклад: «А що було б, коли б зникли всі дерева на Землі?», «А 
що було б, коли б хижі тварини у казках стали вегетаріанцями?» 
тощо.  

Уявна картина - метод роботи, в ході якого пропонується 

дітям стати в коло і кожній дитині по черзі описувати уявну картину 
(першій дитині дають чистий аркуш паперу з нібито намальованою 
картиною, потім вона передає аркуш з уявною картиною іншому 
учаснику гри і той продовжує уявний опис). 

 «Що можна робити...?» - метод роботи, в ході якого діти 
навчаються усвідомлювати поліфункціональні властивості 
предметів. Наприклад: «Уявіть, як ще можна використати олівець? 
(як укПеревтілення - метод роботи, в ході якого пропонується 

дітям поділитися на команди і уявити себе на місці якогось 
предмета (книжки, ручки, стола, ляльки тощо) та презентувати себе 
з точки зору обраної ролі. 

 

 

 

Казка навпаки - метод роботи, в ході якого пропонується дітям 
поділитися на дві команди і скласти свою казку по-іншому, 
замінюючи основні поняття на протилежні. Кожна команда 
отримує завдання: складає свою казку і відгадує казку іншої 



команди, складеної по-іншому. Приклад: «Жили собі дід та баба. І 
був у них собака Жук. І приніс їм Жук кісточку, не просту, а цукрову. 
Баба варила її, варила, та не зварила. Дід варив-варив, та не 
зварив. Кицька стрибнула, казанок перевернула, кісточку забрала і 
понесла. Дід сміється, баба сміється, і Жук весело гавкає: «Принесу 
я вам ще кісточку, але не цукрову, а просту, щоб швидко 
зварилася». 

Колаж - метод роботи, в ході якого пропонується дітям 
поділитися на дві команди і домалювати на аркуші паперу свою 
картину (наприклад, намалювати біблійну історію, або власні 
враження від уроку.) всіма підручними матеріалами і розповісти 
про неї 2-3 реченнями. 

Реклама - метод роботи, в ході якого дітям пропонується 
поділитися на дві команди, кожна з яких обирає будь-який 
предмет і намагається назвати всі його позитивні якості та функції, 
що допоможуть привернути до нього увагу інших.  

Це завдання підходить для дітей від 11 років. 

(Наприклад, так діти можуть прорекламувати свій табір, 

недільну школу, свій клуб). 

 

Окрім вищезгаданих інтерактивних методів навчання активно 
використовуються й наступні: творчі завдання, робота в малих 
групах, навчальні ігри (рольові та ділові, ігри-імітації), ігри-змагання 
(старший дошкільний вік), інтелектуальні розминки, робота з 
наочними відео-та-аудіо-матеріалами, тематичні діалоги, аналіз 
життєвих ситуацій тощо. 

Таким чином, інтерактивне навчання на заняттях (в тому числі 
й інтегрованих) відбувається: в парах (2 дитини), у мікрогрупах (3-4 
дитини), у малих групах (5-6 дітей) разом з вихователем. При 
оцінюванні висловлювань дітей не варто вживати слово 
«правильно», а казати: «цікаво», «незвичайно», «добре», 
«чудово», «оригінально», що стимулює дітей до подальших 
висловлювань. 

  



 

Поради	щодо	впровадження: 
� Урок не повинен бути перевантаженим інтерактивною 

роботою. Оптимально (з практики) – 1-2 методи за урок.  
� Слід поєднувати взаємонавчання з іншими методами 

роботи – самостійним пошуком, традиційними методами.  
� Перед початком роботи слід чітко и зрозуміло пояснити 

дітям правила роботи. 
Неможливо побудувати весь процес навчання виключно на 

інтерактивних методах. Це один з багатьох прийомів, які 
допомагають досягнути мети і приносять результат тільки в 
поєднанні з іншими. 

Правила	для	учнів:	
1. Кожна думка важлива.  
2. Не бійся висловитися!  
3. Ми всі – партнери!  
4. Обговорюємо сказане, а не людину!  
5. Обдумав, сформулював, висловив!  
6. Говори чітко, ясно, красиво!  
7. Вислухав, висловився, вислухав!  
8. 8.Тільки обґрунтовані докази!  
9. Вмій погодитися і не погодитися!  
10. 10.Важлива кожна роль. 

  



 

 

 

Зразки	біблійних	уроків	
по	Моделі	дитячого	

служителя	
	 	



Урок	1:	Боже	творіння	дивне.	

(урок для дітей 4-5 років) 

Текст 

Біблії: 

Створення світу ( Буття 1:1-31) 

Головна 

ціль: 
Я буду берегти все те, що Бог створив для мене 

Пам’ятний 

вірш: 
«На початку Бог створив Небо та землю.» (Бут. 
1:1) 

Мета: • розповісти діткам створіння світу; 
• показати дітям, що Бог піклувався про нас, 
коли створював все; 
• виховати бережне і дружнє ставлення до 
всього, що створив Бог. 

 

ХІД УРОКУ 

СТОСУНКИ 

Час: 5-10 хвилин 

Гра Познайомимося?!» 

Діти стають у коло. Ведучий починає гру словами: «Мені 
приємно, що ви прийшли! Як звуть тебе, скажи...», кидаючи 
при цьому м'яч одному з гравців. Той ловить м'яч, називає 
своє ім'я, потім він кидає м'яч іншому гравцеві, при цьому 
знову вимовляються слова: «Як звуть тебе, скажи...» тощо. 

Молитва 

Час: 2 хвилини 

Почніть урок з молитви. Подякуйте Богові за Його 
дивовижне творіння, за всіх хлопчиків та дівчаток, які 
прийшли до вас на урок. 

ДОСВІД 



Час: 10-15 хв. 

Варіант 1. 

Принесіть на урок якусь тваринку чи квітку. Дайте кожній 
дитині погратися з тваринкою, або вдихнути аромат квітки. 

Обговоріть: 

1. Тобі сподобалася тваринка (квітка)? 

2. Тобі приємно було погратися з тваринкою (вдихати 
приємний аромат квітки)? 

3. Які тваринки (квітки) ти ще знаєш, або можливо вони є 
у тебе вдома? 

Давайте з вами дізнаємося хто створив цих симпатичних 
тваринок (ароматні квіти) і як ми маємо ставитися до цього. 

Варіант 2: 

Вийдіть з дітьми на вулицю, зробіть коротеньку 
прогулянку чи екскурсію. Покажіть їм дерева, квіти, які 
ростуть навколо, травичку. Також, на небі хмаринки, сонечко. 
Можливо побачите, якусь тваринку, чи птаха в небі, або на 
дереві. Дайте дітям можливість декілька хвилин роздивитися 
на все Боже творіння. 

Обговоріть: 

1. Тобі подобаються ці дерева, квітки, а пташка, яка літає 
там в небі, чи голуби, які воркочуть? 

2. Ти любиш, коли сонечко гріє, на дворі тепло і ви 
можете купатися? 

3. Вам цікаво дивитися на маленьких котенят, чи 
собачок? 

Діти, давайте ми з вами зайдемо в клас і дізнаємося 
звідки ж взялося все, що нас оточує (дерева, квітки, сонечко, 
хмаринки, ти і я.) і як ми маємо ставитися до цього. 



Варіант 3: 

Можна принести на урок овочі і фрукти, і зіграти з дітьми 
в гру «відгадай на смак». Краще взяти знайомі всім діткам 
фрукти, наприклад: яблука, персик, банан, апельсин, сливу; 
овочі-моркву. Порізати все на кусочки, скласти на тарілку. 
Діти по черзі підходять, ви зав’язуєте їм очі і даєте куштувати 
овочі і фрукти, діти повинні відгадати на смак. Так зробити з 
усіма дітками. Якщо залишаться овочі і фрукти в кінці уроку 
можна роздати діткам з’їсти. 

Обговоріть: 

1. А який фрукт тобі найбільше сподобався? 

2. Давайте разом перерахуємо фрукти, які ви щойно 
куштували. 

3. А чому у кожного фрукта свій власний і неповторний 
смак? 

Давайте дізнаємося звідки все це з’явилося, всі ці фрукти і 
овочі і все, що нас оточує і як ми маємо ставитися до цього. 

ІСТИНА (ВИВЧЕННЯ БІБЛІЙНОЇ ІСТОРІЇ) 

Час: 7-15 хвилин. 

Матеріали: 

• Біблія; 

• картон білого і чорного кольору; 

• ножиці; 

• картинки із зображенням моря, різних тварин, звірів, 
птахів, рослин, людини; 

• клей; 

Виріжте з чорного і білого картону круг. Чорний круг 
прикріпіть на дошку. Під час розповіді, доклеюйте на картон 



все, про що будете розповідати. В кінці повинна вийти 
красива картина нашої  Землі з усім, що Бог створив. 

Подивися на оцей чорний круг, тобі подобається? Дайте 
можливість всім діткам відповісти. І мені теж не 
подобається, все дуже чорне. 

Уяви собі, що на початку і на нашій планеті, планета - це 
місце на якому ми живемо, і називається Земля теж було так 
темно і сиро. На ній нічого не було. 

Тоді Бог захотів створити, щось красиве. Він сказав нехай 
станеться світло. І раптом сталося світло. (наклейте на 
чорний картон білий). І Земля вже не була такою чорною. 
(прочитайте Бут. 1:1-8) 

Подивився Бог, побачив, що вже краще, але багато чого 
не вистачає. 

Сказав Бог: нехай на Землі будуть ріки, озера, моря, 
океани, і нехай буде суходіл, тобто суха земля. І так сталося. 
Про це ми читаємо в Біблії (прочитайте Бут. 1:9-12). Також, 
Бог створив різні росли, дерева, з яких ти їси смачні плоди, 
різні овочі. Це все для тебе. 

Подивився Бог, і все добре, але і ще не все. Бог сказав і на 
небі засяяло сонечко, яке світить нам в день і гріє нас, 
з’явилися зірочки і місяць, які світять нам вночі. с 

Гарно правда, але чогось не вистачає, як ти думаєш чого? 

Давайте зараз дізнаємося, що ще Бог створив для тебе і 
для мене, для нашого задоволення. 

Далі Бог захотів і створив: різних тваринок (собачок, корів, 
лева, слона, тигра, вовка тощо). В небі почали літати пташки, в 
ріках і морях рибки. Це записано в кн. Буття 1: 19-25. О 
тепер мабуть все. Чи ні? Так! Нема того, хто б за цим всім 
дивився. І кого ж? Так, людини. 



І створив Бог людину чоловіка і жінку: Адама і Єву! Ім 
Адаму і Єві було там дуже добре, адже там було все, що 
потрібно людині. (Прочитайте Бут. 1: 26-28) Бог створив 
весь Світ, і людей и тварин, про це ми щойно прочитали в 
Біблії, а все, що в ній написано - правда. Тому, все що створив 
Бог - це все для тебе і для мене. А також, Бог повелів Адаму та 
Єві піклуватися за тваринами и рослинами, які Він створив 
для них. Тож бережи все, що тебе оточує, бо все, що ти 
бачиш, створив наш Господь. Бо всі ми створені за образом та 
подобою Божою, а Він Святий, Він ніколи не робить поганих 
речей. 

ОБГОВОРЕННЯ 

Час: 5-7 хвилин. 

1. Що було на самому початку на нашій Землі? 

2. Хто створив все, що тебе оточує? 

3. Для кого Бог це все створив? 

4. Давайте пригадаємо, що Бог створив для кожного із 
нас. 

5. Як ти повинен ставитися до всього, що тебе оточує? 

6. Діти, як би ви побачили хлопчика, який ламає квіти на 
клумбі. Щоб ви йому сказали? 

ВІДГУК 

Час: 10 хвилин. 

Виріжте з журналів, або намалюйте звірів, пташок і їжу, 
гілки дерева ,воду, лопатку, грабельки. Запитайте дітей, як 
вони можуть піклуватися про тваринок, про звірів, про 
пташок, про дерева, квіти. Нехай покладуть їжу до тварин, 
птахів, звірів, а до дерев і квітів – воду, лопатку, грабельки. 



Дайте можливість їм самим це зробити, але якщо потрібно 
допоможіть. 

Попросіть дітей вдома разом з батьками також зробити 
щось корисне для навколишнього середовища. Наприклад: 

• Підготуйте для кожної дитини мішечок з насінням (чи 
будь-якими іншими зернятками), щоб вони могли нагодувати 
пташок, коли підуть гуляти з батьками. 

• Полити вдома з мамою квітку, чи позбирати сміття на 
подвір’ї. 

А на наступному уроці нехай кожен поділиться тим, хто 
що зробив. 

Підсумок уроку 

Сьогодні ми з вами дізналися про важливе доручення, яке 
Бог дав Адаму і Єві – піклуватися та захищати Едемський сад, 
тварин. Тому ми теж повинні захищати Землю – піклуватися 
про рослин і тварин, яких створив Бог. 

Молитва 

Помоліться разом і подякуйте Богові за все, що він 
створив для нас, і попросіть, щоб Він допоміг цінити і берегти 
все, що нас оточує! 

  


