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УРÎК 1

Тåмà. Вñтуп. Ïізнàння âидимîгî ñâіту і нåâидимîгî.
Мåтà. Äоïоìоãòè ó÷íÿì óсв³äоìèòè çв’ÿçок ì³ж вèäèìèì ³ 

íевèäèìèì св³òоì. Сïоíóкаòè ä³òеé äо вèкоíаííÿ äоáрèõ 
сïрав çаäëÿ сïас³ííÿ äóø³.

Хід уðîêу

I. Вñтупнà чàñтинà.
1. Õрèсòèÿíське ïрèв³òаííÿ.
2. Сï³ëьíа ìоëèòва (çа çáереження душі від çëа).
3. Пов³äоìëеííÿ òеìè ³ ìеòè óрокó.

На сьоãоäí³øíьоìó óроц³ ìè ïоãоворèìо ïро çв’ÿçок вèäèìоãо 
òа íевèäèìоãо св³ò³в.

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

— Як íаçèваºòьсÿ св³ò, ó ÿкоìó ìè жèвеìо? (Матеріаëüний, ви-
димий.)

— Якèé ùе ³сíóº св³ò, кр³ì íаçваíоãо ваìè? (Íевидимий, дуõов-
ний.)

— Поÿсí³òь çíа÷еííÿ сëова «äóõовíèé». (Світ дуõів.)
— Õòо сòворèв ц³ св³òè òа óïравëÿº íèìè? (Бог-Твореöü.)

2. Роçïов³äь ó÷èòеëÿ ïро ³сíóваííÿ íаé÷èсò³øоãо Áожоãо 
Äóõа.

Сïоãëÿäаю÷è äовк³ëëÿ, íаäçвè÷аéíо красèвèé, ãарìоí³÷íèé ³ 
ïреìóäро ïроäóìаíèé всесв³ò (íеáо ³ çеìëю) òа ëаä ó íьоìó, íе 
оäèí ³ç íас çаìèсëювавсÿ: ÿк вèíèк всесв³ò; ÿк ç’ÿвèëасÿ ëюäèíа; 
ÿке ïрèçíа÷еííÿ ëюäèíè; ùо òаке сìерòь; ùо òаì, çа ìежею íа-
øоãо áа÷еííÿ. На вс³ ц³ òа ³íø³ çаïèòаííÿ íаóка í³коëè íе äаваëа 
в³äïов³ä³ ³ íе äасòь, оск³ëькè св³ò íеï³çíаííèé. Ісòèííó в³äïов³äь 
äаº ò³ëькè Á³áë³ÿ.

Вже ç ïерøоãо Сèìвоëó В³рè ìè ä³çíаºìосÿ, ùо Госïоäь Áоã 
ºäèíèé, ùо Госïоäь Áоã – Оòець, Всеäержèòеëь, Всеìоãóòí³é Тво-
рець íеáа ³ çеìë³, всьоãо вèäèìоãо ³ íевèäèìоãо. Н³õòо ç íас, çеì-
íèõ ëюäеé, í³коëè íе áа÷èв ³ áа÷èòè íе ìоже Госïоäа Áоãа, áо 
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Госïоäь Áоã º íаéäоскоíаë³øèé, íаé÷èсò³øèé, íаéсïравеäëèв³øèé 
³ íаéвсеìоãóòí³øèé Äóõ.

А жоäíа жèва ³сòоòа íе çäаòíа áа÷èòè äóõ сво¿ìè о÷èìа. Орãаíè 
÷óòòÿ (о÷³, вóõа, í³с, øк³ра òа ³íø³) ó íас, íеäоскоíаëèõ ãр³øíèк³в, 
íеçäаòí³ в³ä÷óòè всюäèïрèсóòí³сòь Äóõó Áожоãо.

3. Роáоòа íаä á³áë³éíèì в³рøеì (Читанка, с. 3).
Чèòаííÿ ó÷íÿìè в³рøа, ïоÿсíеííÿ çì³сòó.

4. Роáоòа íаä оïов³äаííÿì О. Õóäоøèíа «Поäорож ìоíаõа íа 
íеáо» (Читанка, с. 3-5).

а) Чèòаííÿ оïов³äаííÿ ó÷íÿìè «ëаíцюжкоì».
á) Аíаë³ç ïро÷èòаíоãо.
— Про коãо вè ïро÷èòаëè в оïов³äаíí³? (Відповіді учнів.)
— Що ц³кавèëо ìоíаõа? (Відповіді учнів.)
— Що роáèв Аôаíас³é äëÿ òоãо, ùоá çаäов³ëьíèòè свою ц³ка-

в³сòь? (Моëився.)
— Що ïоáа÷èв ìоíаõ ó äóõовíоìó св³ò³? (Відповіді учнів.)
— Чè вïóсòèëè ïрèáóëèõ ó ÷óäесí³ вороòа? (Відповіді учнів.)
— Що äëÿ ëюäèíè º íеоáõ³äíèì äëÿ òоãо, ùоá óв³éòè в Царсòво 

Неáесíе? (Відповіді учнів.)
— Чоãо в÷èòь íас це оïов³äаííÿ? (Відповіді учнів.)

5. Роáоòа íаä çавäаííÿì №1 ó çоøèò³ (с. 3).
(Учні роçфарáовуютü маëюнок «Ворота до Царства Íеáесного».)

6. Роáоòа íаä в³рøеì «У св³òëоìó раю» (Читанка, с. 5).
а) Чèòаííÿ в³рøа ó÷íÿìè ìов÷кè.
á) Іíòоíац³éíе ÷èòаííÿ в³рøа.

7. Роáоòа íаä акаô³сòоì «Поäÿка Áоãов³ çа все» (Читанка, с. 5).
а) Чèòаííÿ òексòó õороì.
á) Аíаë³ç ïро÷èòаíоãо.
— Поÿсí³òь çì³сò ïерøоãо ре÷еííÿ акаô³сòó. (Відповіді учнів.)
— За ùо ïоòр³áíо äÿкóваòè Áоãов³? (Відповіді учнів.)

8. Роáоòа íаä çавäаííÿì №2 ó çоøèò³ (с. 4).
(Учні çаписуютü посëідовністü створення Богом видимого світу: спо-

чатку Бог створив світëо, неáо, тоді çіáрав вœди і створив росëини, не-
áесні світиëа, потім дав життя у воді і в повітрі, тоді створив тварин 
та насамкінеöü – ëюдину.)

9. Роáоòа íаä çавäаííÿì №3 ó çоøèò³ (с. 4).
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УРÎК 15

Тåмà. Ïîшàнà Бîæîгî Імåні.
Мåтà. Сïоíóкаòè ó÷í³в äо вèкоíаííÿ çаïов³ä³ Госïоäíьо¿ ùоäо 

ïоøаíóваííÿ Áожоãо Іìеí³.

Хід уðîêу

I. Вñтупнà чàñтинà.
1. Õрèсòèÿíське ïрèв³òаííÿ.
2. Сï³ëьíа ìоëèòва (çа поáожне ставëення до Господнüого Íа-

йменування.)
3. Повòореííÿ вèв÷еíоãо ìаòер³аëó.

— Прèãаäаéòе äрóãó çаïов³äь Госïоäíю. (Відповіді учнів.)
— В³ä ÷оãо воíа çасòер³ãаº íас? (Відповіді учнів.)

4. Пов³äоìëеííÿ òеìè ³ ìеòè óрокó.
Сьоãоäí³ ìè ïоãоворèìо ïро вì³ííÿ øаíóваòè Áоже Іì’ÿ. 

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

— Якèìè в÷èíкаìè ìè íаé÷асò³øе оáражаºìо Áоãа в ïовсÿк-
äеííоìó жèòò³? (Îáманом, ëінивством.)

2. Роáоòа íаä á³áë³éíèì в³рøеì (Читанка, с. 33).
а) Чèòаííÿ в³рøа õороì.
á) Поÿсíеííÿ çì³сòó в³рøа.
в) Роçïов³äь ó÷èòеëÿ.
Не çãаäóé Іìеí³ Госïоäа Áоãа òвоãо äареìíо.
Треòьою çаïов³ääю çаáороíÿºòьсÿ вèìовëÿòè Іì’ÿ Áоже äареì-

íо, áеç в³äïов³äíоãо áëаãоãов³ííÿ. Вжèваºòьсÿ Іì’ÿ Áоже äареìíо, 
коëè вèìовëÿºòьсÿ в ïóсòоïорожí³õ роçìоваõ, жарòаõ òа ³ãраõ. 

Заáороíÿю÷è вçаãаë³ ëеãковажíе ³ íеïоáожíе сòавëеííÿ äо Іìеí³ 
Áожоãо, цÿ çаïов³äь çаáороíÿº ãр³õè, ÿк³ ïоõоäÿòь в³ä ëеãковажíоãо 
³ íеïоáожíоãо сòавëеííÿ äо Áоãа. Такèìè ãр³õаìè º:
 Áож³ííÿ (áожáа), òоáòо ëеãковажíе вжèваííÿ кëÿòвè ó  çвè-

÷аéíèõ роçìоваõ.
 Áоãоõóëьсòво – çóõваë³ сëова ïроòè Áоãа.
 Áëюçí³рсòво, коëè ïро свÿùеíí³ ïреäìеòè ãоворÿòь жарòоìа 

аáо íасì³õаю÷èсь.
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Порóøеííÿ оá³цÿíок, äаíèõ Áоãó, кëÿòвоïорóøеííÿ ³ íеïравäè-

ва кëÿòва Іì’ÿì Áожèì.
Іì’ÿ Áоже сë³ä вèìовëÿòè ç³ сòраõоì ³ ïоáожí³сòю, в ìоëèòв³, ó 

в÷еíí³ ïро Áоãа ³ в çакоíí³é кëÿòв³ аáо ïрèсÿç³.
— Що ÷екаº ëюäèíó, ÿка ïересòóïаº òреòю çаïов³äь Госïоäíю? 

(Відповіді учнів.)
3. Роáоòа íаä çавäаííÿì №2 ó çоøèò³ (с. 27).

(Іç áукв українсüкого аëфавіту учні скëадаютü і çаписуютü висëів іç 
Біáëії:

«Господи, Вëадико наш, – яке то веëичне на öій çемëі Твоє Ймення, — 
Сëава Твоя понад неáесами!» (Пс. 8,2).)

4. Роáоòа íаä оïов³äаííÿì «Свÿòе Áоже Йìеííÿ» (Читанка, 
с. 33).

а) Чèòаííÿ оïов³äаííÿ в÷èòеëеì.
á) Аíаë³ç ïросëóõаíоãо.
— Õòо ïросëавëÿв Áоже Іì’ÿ ó ïсаëìаõ в ÷асè Сòароãо Зав³òó? 

(Äавид.)
— Як ³ коëè ìожíа вèìовëÿòè сëова, ùо º íаéìеíóваííÿì Áоãа? 

(Відповіді учнів.)
— Якèìè сëоваìè ìè ïрèçèваºìо Áоãа? (Відповіді учнів.)
— Чоìó Áоãа ìè íаçèваºìо Всеäержèòеëеì? (Відповіді учнів.)

5. Роáоòа íаä в³рøеì «Áоже Іì’ÿ» (Читанка, с. 34).
а) Чèòаííÿ в³рøа ó÷íÿìè ìов÷кè.
á) Аíаë³ç ïро÷èòаíоãо.
— У ÿкèõ вèïаäкаõ ëюäè ïрèçèваюòь Áоãа? (Відповіді учнів.)
— Якèé ãр³õ ïроòè äаíо¿ çаïов³ä³ оïèсóºòьсÿ ó òреòьоìó кóïëеò³ 

в³рøа? (Божіння.)
— Õòо º íаé÷èсò³øèì íаä óс³ìа ³сòоòаìè, ùо ïосò³éíо сëавèòь 

Áоже Йìеííÿ ó ï³сíÿõ? (Àнгеëи.)
6. Роáоòа íаä çавäаííÿì №1 ó çоøèò³ (с. 26).

(Äіти поєднуютü гріõи проти çаповіді Божої ç поясненнями до ниõ.)

III. Ïідñумêîâà чàñтинà.
1. Уçаãаëьíеííÿ вèв÷еíоãо.

— Наçв³òь ãр³õè ïроòè òреòьо¿ çаïов³ä³ Госïоäíьо¿. (Відповіді 
учнів.)

2. Сï³ëьíа ìоëèòва (ç наміренням, вкаçаним учитеëем).
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á) Аíаë³ç ïро÷èòаíоãо.
— Про коãо роçïов³äаºòьсÿ в оïов³äаííÿ? (Відповіді учнів.)
— Чèì çаéìаëèсÿ сòарø³ õëоïц³? (Відповіді учнів.)
— За ÿкó ïосëóãó ãоëовíоìó ãерою оïов³äаííÿ áóëо äоçвоëеíо 

вèсòреëèòè ç ãвèíò³вкè? (Відповіді учнів.)
— На ÿкèé ãр³õ íараäèëè õëоïц³ ìеíøоãо òоварèøа? (Відповіді 

учнів.)
— Як ïо÷óвав сеáе õëоï÷èк ï³сëÿ в÷èíеíоãо íèì ãр³õа? (Відповіді 

учнів.)
— Чоãо в÷èòь вас це оïов³äаííÿ? (Відповіді учнів.)

4. Роáоòа íаä çавäаííÿì № 1 ó çоøèò³ (с. 58).
(Äіти роçфарáовуютü іëюстраöію до оповідання «Гойдаëка дëя гороáöів».)

5. Роáоòа íаä в³рøеì «Меòеëèк» (Читанка, с. 71-72).
а) Чèòаííÿ в³рøа ó÷íÿìè ìов÷кè.
á) Аíаë³ç ïро÷èòаíоãо.
— Як ïовоäèвсÿ ìеòеëèк òеïëоãо ë³òíьоãо äíÿ? (Відповіді учнів.)
— Яке ëèõо íасóваëосÿ íа íьоãо? (Відповіді учнів.)
— Як çì³íèëасÿ ïовеä³íка ìеòеëèка ï³сëÿ òоãо, ÿк в³í ïоïав ó 

íеáеçïекó? (Відповіді учнів.)
— Про ùо ïовèííа ïосò³éíо ïаì’ÿòаòè кожíа äèòèíа? (Про Бо-

жий страõ.)
— Що оçíа÷аº áоÿòèсÿ Áоãа? (Відповіді учнів.)

6. Роáоòа íаä çавäаííÿì №2 ó çоøèò³ (с. 59).
(Учні роçшифровуютü та çаписуютü áіáëійний висëів: «Бога áійся і чини 

Його çаповіді, áо наëежитü öе кожній ëюдині».)
7. Роáоòа íаä çавäаííÿì №3 ó çоøèò³ (с. 59). 
8. Повòореííÿ äесÿòè Áожèõ çаïов³äеé, роçäóìóваííÿ íаä 

íèìè.
9. Роáоòа íаä çавäаííÿì №4 ó çоøèò³ (с. 60)

III. Ïідñумêîâà чàñтинà.
1. Уçаãаëьíеííÿ вèв÷еíоãо.

— Яка òеìа, роçãëÿíóòа íаìè ïроòÿãоì íав÷аëьíоãо рокó, сïоäо-
áаëась ваì íаéá³ëьøе? (Відповіді учнів.)

2. Сï³ëьíа ìоëèòва (çа щасëивий відпочинок під час ëітніõ кані-
куë).
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