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УРÎК 1

Тåмà. Вñтуп. Видимий тà нåâидимий ñâіт.
Мåтà.  Оçíаéоìèòè ó÷í³в ç ³сíóваííÿì íевèäèìоãо св³òó – 

Неáоì. Роçвèваòè áажаííÿ áóòè вäÿ÷íèìè Творцев³, 
ÿк саìа ïрèроäа.

Хід уðîêу

I. Вñтупнà чàñтинà.
1. Õрèсòèÿíське ïрèв³òаííÿ.
2. Сï³ëьíа ìоëèòва çа вміння любити все живе.
3. Повòореííÿ вèв÷еíоãо.

— Як íаçèваºòьсÿ св³ò, ó ÿкоìó ìè ïрожèваºìо? (Видимий.)
4. Пов³äоìëеííÿ òеìè ³ ìеòè óрокó.

На сьоãоäí³øíьоìó óроц³ ìè ïоãоворèìо ïро ³сíóваííÿ äóõов-
íоãо св³òó òа ïро ºäí³сòь éоãо ç вèäèìèì св³òоì.

II. Îñнîâнà чàñтинà.
1. Роáоòа íаä á³áë³éíèì в³рøеì (Читанка, с. 5).

а) Чèòаííÿ ó÷íÿìè в³рøа ìов÷кè.
á) Аíаë³ç ïро÷èòаíоãо.
— Що òаке íеáеса? (Престол Божий.)
— Чèì сëóжèòь çеìëÿ äëÿ Госïоäа? (Підніжжям для ніг Його.)

2. Роáоòа íаä çавäаííÿì №1 ó çоøèò³ (с. 3-4).
(Ðоçшифровані слова — дуõовний, матеріалüний.)

3. Роçïов³äь ó÷èòеëÿ ïро äóõовíèé св³ò.
Сïо÷аòкó, ïереä сòвореííÿì всьоãо вèäèìоãо св³òó ³ ëюäèíè, 

Áоã ç í³÷оãо соòворèв Неáо, òоáòо äóõовíèé св³ò. У íевèäèìоìó 
св³ò³ º íаäроçóìí³ äóõè – áеçë³÷ Аíãеë³в, ÿк³ сëóãóюòь Áоãов³ òа ïро-
сëавëÿюòь Йоãо ó ï³сíÿõ. Ус³ Аíãеëè ëюáëÿòь Áоãа ³ оäèí оäíоãо, 
òоìó çасëóãовóюòь íа ùасëèве жèòòÿ.

4. Роáоòа íаä òексòоì “Заïаì’ÿòаé!” (Читанка, с.3).
(Діти спочатку мовчки, а потім “ланöюжком” çачитуютü текст 

про Ангелüсüкі чини.)
5. Роáоòа íаä çавäаííÿì №2 ó çоøèò³ (с. 5).

а) Роçãëÿä ìаëюíка “Вèäèìèé òа íевèäèìèé св³ò”.
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— Роçãëÿíьòе íèжíю ÷асòèíó ìаëюíка. Роçкаж³òь, ùо вè áа÷èòе 
òаì. (Відповіді учнів.)

— Роçãëÿíьòе верõíю ÷асòèíó ìаëюíка. Що осоáëèвоãо вè ïо-
ì³òèëè ó ц³é ÷асòèí³? (Відповіді учнів.)

— Чè äовоäèëосÿ ваì áа÷èòè Аíãеë³в? (Íі, бо öе можливо лише 
святим.)

Áоãа ëюäèíа òакож áа÷èòè íе ìоже. Цèì äароì íаä³ëеí³ ëèøе 
свÿò³ ïророкè.

Госïоäь Áоã íе ìаº ò³ëа, це áеçсìерòíèé Äóõ, коòрèé íаä³ëеíèé 
роçóìоì ³ в³ëьíою воëею. Госïоäь Áоã çавжäè áóв, º ³ áóäе в³÷íо. 
Сеáòо ó ÷ас³ òа оá’ºì³ Äóõ Áожèé – Áоã íе ìаº í³ ïо÷аòкó, í³ к³í-
цÿ.

В³í в³÷íèé, áеçсìерòíèé, всюäèсóùèé ³ всеçíаю÷èé. Кóäè áè вè 
íе ïоãëÿíóëè, äо ÷оãо áè вè íе äоòоркíóëèсÿ, ùо áè вè íе вçÿëè в 
рóкè, всюäè ïрèсóòí³é Äóõ Áожèé.

На ìаëюíкó в çоøèò³ вè áа÷èòе ëèøе Аíãеë³в, òоìó ùо Áоãа ìа-
ëюваòè íе ìожíа. Йоãо ìожóòь çоáраçèòè ëèøе осоáëèв³ ëюäè íа 
³коíаõ, ÿк³ ìаюòь äëÿ цьоãо äар òа Áоже áëаãосëовеííÿ.

— Роçãëÿíьòе ùе раç ìаëюíок ³ скаж³òь, ÿкèé çв’ÿçок ³сíóº ì³ж 
вèäèìèì св³òоì ³ íевèäèìèì. (Бог керує світом, Ангели çаоõочуютü 
людей до добриõ справ.) 

á) Роçôарáовóваííÿ ìаëюíка “Вèäèìèé òа íевèäèìèé св³ò”.
6. Роáоòа íаä в³рøеì “Покë³í Áоãов³” (Читанка, с. 4).

 а) Чèòаííÿ в³рøа ìов÷кè.
 á) Аíаë³ç ïро÷èòаíоãо.
— У ÿкó ïорó äоáè в³äáóваюòьсÿ ïоä³¿, оïèсаí³ ó в³рø³? (Відповіді 

учнів.)
— Що роáèëа çеìëÿ ó í³÷í³é òèø³? (Відповіді учнів.)
— Чоìó çаäóìавсÿ М³сÿць? (Відповіді учнів.)
— Äо ÷оãо сïоíóкаº вас цеé в³рø? (Відповіді учнів.)

III. Ïідñумêîâà чàñтинà.
1. Уçаãаëьíеííÿ вèв÷еíоãо.
2. Сï³ëьíа ìоëèòва çа вміння бути послушними Богові.
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УРÎКИ 19-20

Тåмà. Зåмля мîгî ðîду.
Мåтà. Поÿсíèòè ó÷íÿì ïрèíаëежí³сòь кожíо¿ ëюäèíè äо ве-

ëèкоãо роäó Áожоãо. Роçвèòè áажаííÿ ä³òеé ç ïоваãою 
в³äíосèòèсÿ äо çеìë³, ïоäароваíо¿ Творцеì.

Хід уðîêу

I. Вñтупнà чàñтинà.
1. Õрèсòèÿíське ïрèв³òаííÿ.
2. Сï³ëьíа ìоëèòва (подяка Богові çа Його дари).
3. Повòореííÿ вèв÷еíоãо ìаòер³аëó.
4. Пов³äоìëеííÿ òеìè ³ ìеòè óрокó.

Ус³ ëюäè, ùо íасеëÿюòь íаøó çеìëю, в³äíосÿòьсÿ äо роäó Áожо-
ãо. Сьоãоäí³ ìè ïоãоворèìо ïро òе, ÿк ìè ìаºìо äÿкóваòè Госïо-
äев³ çа çеìëю, ïоäароваíó íаì. Також ïоì³ркóºìо íаä сòавëеííÿì 
ëюäèíè äо Áожèõ äар³в.

II. Îñнîâнà чàñтинà.
1. Акòóаë³çац³ÿ оïорíèõ çíаíь ó÷í³в.

Мè çíаºìо, ùо Áоã сòворèв ëюäèíó íа Св³é Оáраç ³ Поäоáó. Äав 
Творець ëюäèí³ о÷³, ùоá воíа оãëÿäаëа íèìè красó ïрèроäè. Н³с 
äав ëюäèí³ äëÿ òоãо, ùоá в³ä÷óваòè ïрèºìí³ çаïаõè кв³ò³в òа òрав. 
Вóõаì Госïоäь äав осоáëèве ïрèçíа÷еííÿ – сëóõаòè Сëово Áоже. 
Ісóс Õрèсòос, ïов÷аю÷è ëюäеé, ÷асòо íаãоëоøóвав: “Õòо ìаº вóõа, 
ùоá сëóõаòè, – íеõаé сëóõаº” (Л. 8, 8).

– А äëÿ ÷оãо Áоã соòворèв ëюäèí³ рóкè? (Відповіді учнів.)
2. Роáоòа íаä á³áë³éíèì в³рøеì. (Читанка, с. 37).

а) Чèòаííÿ в³рøа õороì.
á) Аíаë³ç ïро÷èòаíоãо.
– Äе ïосеëèв Госïоäь ïерøèõ ëюäеé? (В Еденсüкому раї.)
Зã³äíо á³áë³éíèõ äаíèõ, Еäеí çíаõоäèвсÿ íа сõоä³ в³ä íèí³øíьоãо 

Іçра¿ëю. Поáëèçó áóëо ÷оòèрè р³кè – Ф³соí, Г³áоí, Тèãр ³ Євôраò. 
На осíов³ цьоãо ìожíа çäоãаäаòèсÿ, ùо Еäеí çíаõоäèвсÿ äесь íа 
òерèòор³¿ сó÷асíоãо Іракó, а ìоже, ó П³вí³÷í³é Сèр³¿.

– Яке çавäаííÿ äав Áоã ëюäÿì? (Відповіді учнів.)
3. Роáоòа íаä çавäаííÿì №1 ó çоøèò³ (с. 36).
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4. Роáоòа íаä çавäаííÿì №2 ó çоøèò³ (с. 36).
(Діти роçшифровуютü слова: гори, море, ліс.).

5. Роáоòа íаä çавäаííÿì №3 ó çоøèò³ (с. 37).
6. Роáоòа íаä в³рøеì А. Каíцеëьсоíа “М³é р³ä” (Читанка, с. 37).
7. Роáоòа íаä акаô³сòоì “Поäÿка Áоãов³ çа все” (Читанка, с. 37).

а) Чèòаííÿ ó÷íÿìè òексòó.
á) Аíаë³ç ïро÷èòаíоãо.
– Наçв³òь òвор³ííÿ Áож³, ÿк³ ìè сïосòер³ãаºìо íа ãосòèí³ ó Твор-

цÿ. (Відповіді учнів.)
– Зíаéä³òь ó òексò³ ïор³вíÿííÿ. (Води, неначе беçмежне дçеркало.)
– За÷èòаéòе сëова, ùо ï³äòверäжóюòь Áожó ëюáов äо сво¿õ òво-

р³íь. (І птиöі, і çвірі носятü печатü любові Твоєї.)
– Що скаçаíо ó òексò³ ïро çеìíó красó ? (Вона є скороминучою.)
– Що º в³÷íою áаòьк³вùèíою ç íеòë³ííою красою? (Царство 

Íебесне.)
– Як ìè íаçèваºìо сеáе òóò, íа çеìë³? (Гостями.)

8. Роáоòа íаä в³рøеì “Раíок” (Читанка, с. 37-38).
а) Чèòаííÿ в³рøа в÷èòеëеì.
á) Аíаë³ç ïросëóõаíоãо.
– Якó ÷асòèíó äоáè оïèсаíо ó в³рø³? (Відповіді учнів.)
– Як³ ïòаøкè сï³ваюòь äëÿ Áоãа? (Відповіді учнів.)
– Як ïовоäÿòь сеáе кв³òè çраíкó? (Відповіді учнів.)
– Як ä³òè ìаюòь веëè÷аòè Áоãа, ïроáóäèвøèсь çраíкó ç³ сíó? 

(Молитвою.)
9. Роáоòа íаä оïов³äаííÿì Леíе Маéºра-Скóìаíца “Яка òóò 

краса!” (Читанка, с. 38).
а) Чèòаííÿ ó÷íÿìè оïов³äаííÿ ìов÷кè.
á) Аíаë³ç ïро÷èòаíоãо.
– Äе çíаõоäèëèсÿ Ксаверëь ç áаòькоì? (В гораõ.)
– З ÷èì ïор³вíююòь ãорè в òексò³? (З голубими õвилястими стрічками.)
– За÷èòаéòе сëова, ç ÿкèìè õëоï÷èк çверòаºòьсÿ äо Áоãа. (Відпо-

віді учнів.)
– За÷èòаéòе в³äïов³äь Госïоäа äèòèí³. (Відповіді учнів.)

10. Роáоòа íаä çавäаííÿì №4 ó çоøèò³ (с. 37).
11. Роáоòа íаä оïов³äаííÿì В. Чóõë³áа “Зоëоòа скрèïо÷ка” 

(Читанка, с. 39).
– Про коãо роçïов³äаºòьсÿ в оïов³äаíí³? (Відповіді учнів.)
– Про ÿк³ Áож³ òвор³ííÿ çãаäóюòь òóò? (Відповіді учнів.)
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Áоãа ëюäèíа íе áа÷èòь ³ íе ÷óº. Áоã º Äóõ. В³í – всюäè ç ëюäь-
ìè. Все, ùо ëюäè роáëÿòь, ãоворÿòь, äóìаюòь – все в³äоìо Áоãов³. 
Неáесíоãо Оòцÿ ëюäèíа ìоже в³ä÷óваòè ëèøе серцеì.

– Як çвó÷ав сì³õ Госïоäа ó серц³ Ксаверëÿ? (Відповіді учнів.)
6. Роáоòа íаä çавäаííÿì №1 ó çоøèò³ (с. 57).

(Діти роçфарбовуютü ілюстраöію до оповідання.)
7. Роáоòа íаä в³рøеì “Сëавìо Госïоäа свÿòоãо” (Читанка, с. 62).

а) Чèòаííÿ в³рøа “ëаíцюжкоì”.
á) Аíаë³ç ïро÷èòаíоãо.
– Як ïрèроäа ïросëавëÿº Áоãа-Творцÿ? (Відповіді учнів.)
– Як сëавëÿòь Госïоäа ä³òè ó øкоë³? (Відповіді учнів.)

8. Роáоòа íаä çавäаííÿì №2 ó çоøèò³ (с. 58).
(Учні роçшифровуютü та çаписуютü речення: “Мій Боже! Я щиро дя-

кую Тобі çа піклування і гаряче люблю Тебе, Îтче Íебесний”).

III. Ïідñумêîâà чàñтинà.
1. Уçаãаëьíеííÿ вèв÷еíоãо.
2. Сï³ëьíа ìоëèòва çа щасливий відпочинок під час літніõ канікул.
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