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Львів, Україна
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СПИСОК ТЕМ
Серія A

Загальна тема
Розуміти та цінувати наше біблійне коріння

Теми уроків
Урок 1

Бог створив нас на Свій образ і подобу, щоб ми
відображали Його характер.

Урок 2

Бог думав про Своїх дітей, коли створював світ.

Урок 3

Кожна людина створена для того, щоб славити Бога.

Урок 4

Любити Ісуса – це дотримуватися Його заповідей.

Урок 5

Бог особливо піклується про Своїх дітей.

Мета наших матеріалів
• Збудувати віру молодих віруючих.
• Допомогти неспасенній дитині усвідомити свій гріх і потребу у Спасителі.

Батькам і вчителям
(Адаптовано зі звернення Джозефа П. Енґельса. 1840 рік).
Перед вами неймовірна відповідальність – навчати безсмертні душі служити Богу на землі
та прославляти Його на небесах. Земний добробут і вічне спасіння не лише ваших дітей, але
й майбутніх поколінь може залежати від вашої вірності цьому покликанню. Процвітання
й навіть продовження церкви безпосередньо пов’язано з релігійним вихованнями молодого
покоління.
Позитивний ефект цієї праці залежатиме від нашого ставлення та присвяти. Пильнуйте,
щоб ви увійшли до цього «діла віри та праці любові» зі старанністю, підготовкою та молитвою.
Поясніть дітям важливість розуміння того, що вони вчать. Не вдовольняйтеся лише просто
правильними відповідями. Заохочуйте їх цікавитися та ставити запитання. Намагайтеся,
щоб навчання не було нудною процедурою для дітей, а цікавим і корисним процесом.
Перебуваючи в дусі віри та молитви, ви своєчасно пожнете плоди вашої праці, а діти
назвуть вас «БЛАГОСЛОВЕННИМИ», коли виростуть.
Щоб допомогти вам у цій місії і були створені наші серії наочних уроків.
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Серія

A
T

Хто створив
тебе?
Урок 1

Тема:

Бог створив нас на Свій образ, щоб ми відображали
Його характер.

Іванко та Оленка:

Поглянь на мій малюнок!

Запитання:

Запитання: Хто створив тебе?
Відповідь: Бог.

Вірш напам’ять:

«. . . Бог на Свій образ людину створив,
. . . як чоловіка та жінку створив їх» (Буття 1:27).

Гра для запам’ятовування вірша:

Спіймай і скажи.

Музика:

«Хто створив тебе?»
Запитання та відповіді. Диск 1 «Бог і Творіння»
www.ukrkids.com

Біблійний урок:

Усі види дзеркал (Буття 1:27-31; Римлян 3:23; 6:23).

Гра для повторення:

Створіть людину.

Рукоділля:

Створіть чоловічка.

Матеріал для батьків:

Короткий підсумок уроку додому.

Серія А – Урок 1

Для нотаток

Іванко та Оленка
Порада для вчителя
Розіграйте сценку!
Дайте Іванкові кепку,
а Оленці – шарф для
декорацій!

Матеріал: аркуш паперу з малюнком.
Поглянь на мій малюнок!
«Іванку, Іванку», – гукнула Оленка, вибігши за ним на
подвір’я.
«Агов, Іванку, ходи-но сюди, поглянь, що я зробила сьогодні
у школі», – захекавшись, покликала Оленка, розмахуючи
в повітрі аркушем паперу.
«Це дуже добре, – відповів Іванко. – Твої малюнки щораз
кращі і кращі. Можливо, одного дня з тебе буде відома
художниця».
«Я не знаю, – відповіла Оленка. – Моя вчителька каже, що
лише дехто з багатьох стає справжнім художником. Цікаво,
чому так?»
«Ну, – відповів Іванко, – Бог не дав таланту до малювання
усім людям. Комусь Він дав уміння співати і писати чудову
музику, іншим – уміння танцювати, а ще іншим – уміння
зводити будинки та мости. Коли Бог створив тебе і мене,
Він дав нам таланти на Свій розсуд, і лише Він знає, як ми
колись розкриємо їх».
«Іванку, а чому я не вмію робити усе?» – запитала Оленка.
«Дивись, я думаю, що деякі речі ти умієш робити уже
зараз!» – відповів Іванко.
Оленка починає співати і танцювати під музику «Десь тут
була подоляночка», аж усвідомлює, що у неї не надто добре
виходить, і зупиняється.
«Ох, ем. . . дякую, Оленко. . .», – відповів Іванко дещо
здивовано. І додав: «О, у мене ідея. Чому б тобі не
продовжувати малювати з усіх сил. Бог не помиляється,
і кожному з нас дає особливі таланти. Хтозна, може ти
станеш наступним Моне і малюватимеш на славу Божу!»

Порада для вчителя
Помоліться!

Помоліться з дітьми, щоб Бог допоміг нам зрозуміти, що ми
створені з особливою метою.
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Серія А – Урок 1

Для нотаток

Запитання
Тема уроку:

Ми створені для того, щоб виявляти
образ Бога.
Матеріал: дошка з фланельним покриттям
(фланеграф).
Бог хоче, щоб ти знав, що Він Той, Хто створив тебе. Він дав
Біблію, щоб розповісти про Себе і показати, як треба жити.
Він хоче, щоб ти знав, як і для чого Він створив тебе. І може
ти уже знаєш, що Бог створив тебе, тобі варто прочитати
Біблію, щоб дізнатися, як усе сталося. На самому початку
Біблії читаємо:
«На початку Бог створив Небо та землю»
(Буття 1:1).
Хто створив небо та землю? (Бог). Коли Він це зробив?
(На початку).
(Прикріпіть ілюстрації A1-З1–A1-З3 на дошку. Прочитайте
написи вголос. Див. мал. 1).

A1-З1

A1-З2

Тема уроку
Це головна тема,
яку розглядатимуть
протягом усього
уроку.

Порада для вчителя
Ці поля «для нотаток»
можна використовувати
для того, щоб
підсумувати урок,
а також для тез, які
допоможуть
вам навчати
з пам’яті.

A1-З3

A1-З5

A1-З7

Порада для вчителя

A1-З8

A1-З4
A1-З6

Малюнок 1
Хто створив тебе? Звісно, що Бог (прикріпіть ілюстрацію
A1-З4 на дошку). Дехто спробує тебе переконати, що Бог не
створив тебе, що ти просто з’явився або люди перетворилися
з мавп на людей. Але коли ми побачимо, хто ми є насправді
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Читайте заздалегідь
Не просто читайте
дітям текст із посібника,
краще прочитайте собі
його до уроку. Навчайте
з пам’яті за допомогою
ваших нотаток або
ж поясніть
ілюстрації на дошці.

Серія А – Урок 1

Для нотаток
Наочний приклад
Камера
Покажіть дітям
цифрову камеру.
Людина може створити
камеру з «оком», яке
фотографує, але жодна
камера не зрівняється
з тими очима, які дав
нам Бог. Наші очі
можуть бачити те,
що збоку, навіть коли
ми дивимось вперед.
Камера так не може.
Людське око, яке
створив Бог, набагато
краще за будь-яку
камеру.

і як створені наші тіла, то переконаємося, що лише Бог міг
зробити усе таким чудовим. Ось що говорив Цар Давид про
тіло, яке дав йому Бог:
«Бо Ти вчинив нирки мої; . . . Прославляю Тебе, що
я дивно утворений; . . .» (Псалом 138:13,14).
(Прикріпіть ілюстрацію A1-З5 на дошку).
Голова
Голова дивовижно зроблена, хіба ні? Бог дав нам очі, які
заплющуємо, коли спимо, і розплющуємо, коли прокидаємося.
(Накладіть ілюстрацію A1-З6 на A1-З5).
Очі
Подумайте лише, на що здатні ваші очі. Можна їх заплющити
і розплющити, закотити вверх, опустити вниз, здійснити
кругові оберти. Очі можуть бути сумними і веселими.
Вуха
Бог не лише дав нам очі, а й вуха. Який ваш улюблений
звук? (Дайте дітям можливість поділитися, які звуки їм
подобаються: гарна музика, звуки птахів, котів, собак, океану
тощо.) Що було б, якби ми не чули гудка машини, свистка
потягу чи пожежної сирени? Треба подякувати Богу за те,
що дав нам вуха, щоб чути.
Ніс

Порада для вчителя
Нічого не бачу
Усі ви, напевно,
колись прикидалися,
що не можете бачити.
Можливо, вам
зав’язували очі для
гри або ж ви просто
заплющили очі
і ходили навпомацки,
намагаючись
спіймати когось.
(Продемонструйте).
Нам краще, коли
ми бачимо те,
що навколо.

Ніс також дуже важливий. Ми дихаємо через ніс, отримуємо
кисень у наш організм і відчуваємо запахи. Який ваш
улюблений запах? (Квітів, парфумів чи шоколадного торта).
Подумайте, як ми можемо вберегти своє життя завдяки
умінню відчувати запах? (Наприклад, відчути запах диму
чи газу). Мусимо подякувати Богу за те, що дав нам ніс, щоб
відчувати запахи.
Рот
Ще одна цікава частина голови – це рот. Що би ми робили,
якщо не могли б відкрити рота? Не могли б їсти, позіхати,
говорити, свистіти чи співати. У нашому роті також є язик,
смакові рецептори, зуби та інші органи. Варто подякувати
Богу за те, що дав нам рот. (Хай діти вкажуть на різні частини
рота).
Мозок
Ми говорили про різні частини голови, які можна бачити. Але
також є ще частина голови, яку неможливо побачити! Бог дав
нам мозок. І хоч його не видно, ми знаємо, що він там є, бо
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можемо думати. Коли треба бігти, до нашого мозку поступає
сигнал, і мозок змушує ноги рухатися. Коли доторкаємося
до гарячого, то завдяки мозку швидко забираємо руку. Наш
мозок – це центр наших думок. Саме через нього Святий Дух
допомагає нам думати про Бога. Він допомагає зрозуміти,
що ти грішник і що Бог так полюбив тебе, що віддав Ісуса
на смерть замість тебе.
Треба подякувати Богу, що дав нам мозок, щоб ми думали
про Нього, пізнавали і любили Його.
Чи корови, коні і мавпи мають мізки? Так, звісно, мають.
Але чи може мавпочка думати про Бога? Ні. Чи створив Бог
мавп? Так, створив. Але не дав їм можливості думати про
Бога. Бог, будучи добрим до нас, дав нам можливість думати
про Нього і любити Його.
(Прикріпіть ілюстрацію A1-З7 на дошку).

Для нотаток

Верхня частина тіла
Погляньмо на іншу частину нашого тіла. Що би було, якби
у нас не було ліктів чи пальців? (Дайте час на обговорення).
Однією з найважливіших частин тіла є серце. Чи знаєте ви,
що до того, як Бог створив світ, Він запланував ту мить, коли
почне битися ваше серце? Він також запланував і ту мить,
коли воно зупиниться (Псалом 138:16).
Покладіть руку трошки вище живота. Відчуваєте ребра?
Ребра захищають серце й інші делікатні частини тіла. Треба
подякувати Богу за чудові тіла, які Він нам дав.
(Прикріпіть ілюстрацію A1-З8 на дошку).
Нижня частина тіла
Встаньте! Стійте рівно, а тепер, не відриваючи ніг від
землі, поверніть верхню частину тіла так, щоб подивитися
позаду себе. Як вам це вдалося, не рухаючи ногами? Завдяки
м’язам. Ми можемо зігнути наші коліна (зробіть це). Можемо
зігнути наше тіло, щоб сісти (покажіть це). Можемо ходити
за допомогою ніг (продемонструйте це). Чи знали ви, що
важко було б втримати рівновагу, якби не пальці на ногах?
Пальці на ногах допомагають нам ходити.
Хто створив тебе? Бог. Так, лише Бог міг створити щось
таке чудове, як людське тіло. І хоча наші тіла насправді
надзвичайні, Бог зробив щось ще надзвичайніше.
Помоліться з класом, дякуючи Богу за чудове тіло, яке Він
нам дав, особливо подякуйте за дар життя й уміння думати.
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Порада для вчителя
Помоліться

Серія А – Урок 1

Для нотаток

Порада для вчителя
«З Біблії»
Покладіть ілюстрації
вірша напам’ять
у свою Біблію у книзі
Буття, а тоді витягніть
і прикріпіть на дошку.
Це посилить
розуміння, що вірш
є Словом Божим.

Вірш напам’ять
Відповідь на запитання «Хто створив тебе?» можна знайти
у першій книзі Біблії (Буття 1:27).
(Прикріпіть ілюстрації A1-П1 і A1-П9 на дошку. Прочитайте їх уголос. Див. мал. 2).

A1-П1

A1-П2

A1-П4

A1-П3

A1-П5

A1-П7

A1-П6

A1-П8

A1-П9

Малюнок 2
«...І Бог на Свій образ людину створив,... як чоловіка
та жінку створив їх» (Буття 1:27).
Пригадуєте, ми говорили, що Бог зробив щось особливе для
нас, щось, чого не зробив для будь-якого іншого творіння?
Прочитайте ще раз наш вірш і скажіть, що це. (Допоможіть
дітям знайти слова: «На Свій образ»). Що означає слово
«образ»? (Вкажіть на ілюстрацію А1-П5). Це дзеркальце
допоможе нам зрозуміти, що означає бути створеним на
Божий образ. (Продемонструйте наочний приклад.)
Образ означає відображення. У Бутті 1:27 йде мова, що ми
створені, щоб показувати чи відображати образ Бога. Лиш
подумайте, якою особливою є людина, що створена на образ
Божий. Чи знаєте, що ви особливі?
Як ви розумієте, що означає «чоловік» і «жінка»? (виділіть
певний час для обговорення.) Правильно, це означає хлопчики
і дівчатка, матусі і татусі. А зараз чи зможете ви повторити
вірш, не дивлячись на дошку? (Нехай діти спробують
процитувати вірш).
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Для нотаток

Дзеркала
Візьміть дзеркало і попросіть дитину підійти до нього
і глянути на своє відображення. Заохочуйте дитину трішки
покривлятися і зверніть увагу, що людина у дзеркалі усе
повторює. Запитайте чому. Дитина, напевно, відповість:
«Бо це я». Запитайте: «Чи це справді ти?» Діти погодяться.
Тоді скажіть: «Якщо це ти у дзеркалі, то я тебе ущипну».
Спробуйте ущипнути відображення у дзеркалі і запитайте,
чи дитині боляче? Коли дитина скаже: «Ні», – то
підсумуйте: «Якщо тобі не болить, то це не ти, хіба ні?
Розумієте, дзеркало лише показує схожість. Воно лише
показує твій образ».

Гра для запам’ятовування вірша
Матеріал:

м’який м’ячик.

Спіймай і скажи
Учитель називає посилання на вірш, кидаючи м’ячик або
якийсь м’який предмет дитині, котра, зловивши його,
повинна сказати перше слово з вірша. Та дитина кидає м’ячик
назад учителю, який говорить друге слово. Тоді учитель
кидає м’ячик іншій дитині, яка говорить третє слово і кидає
м’яч назад учителю, який говорить четверте слово і т.д. Щоб
гра пройшла добре, потрібно, щоб дитина завжди кидала
м’ячик учителю.
Тепер запитайте, чи хтось бажає розповісти увесь вірш
напам’ять. Не забувайте похвалити кожну спробу.
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Наочний приклад
Дзеркала

Серія А – Урок 1

Для нотаток
Порада для вчителя
Коли дитина вивчила
вірш, зробіть дірочку
у верхньому кутку
картки та почепіть на
невеликий ланцюжок.
По завершенні серії
в дитини буде
5 карток
на ланцюжку.

Порада для вчителя
Або ж можна
використати конверт
для карток.

Картки з віршами напам’ять
У додатку є зразки, як виготовити картки
з віршами напам’ять для кожної дитини на кожен
урок. Отже, батьки вдома знатимуть, що саме
діти вивчають напам’ять, а для дітей це буде
зручний засіб повторити матеріал.

Конверт із віршами напам’ять
Зразок та інструкцію, як
виготовити конверт для
ка рто к , м ож н а з н а й т и
у додатку. Діти чи вчитель
можуть виготовити такий
конверт для віршів напам’ять.

Музика
«Хто створив тебе?»
Запитання і відповіді. Диск 1 «Бог і Творіння».

Порада для вчителя
Діти люблять
співати. Через спів
вони вивчать уривки
напам’ять без
надмірних зусиль.

Детальну інформацію, а також слова та безкоштовні
аудіофайли шукайте на www.ukrkids.com
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Біблійний урок
Матеріал:

дзеркала в рамочці (щоб розбити), молоток
та рушник; розбите дзеркало, обмотане
скотчем для безпеки; 2–4 невеличкі
дзеркальця різного виду і кольору.

Усі види дзеркал (Буття 1:27-31; Римлян 3:23; 6:23)
Для нашого уроку звернемося до першої книги Біблії, щоб
дізнатися, що Бог говорить про перших людей, яких створив.
Слухайте уважно.
«І Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий
її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх.
І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: Плодіться
й розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте
нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством
небесним, і над кожним плазуючим живим на землі!
І сказав Бог: Оце дав Я вам усю ярину, що розсіває
насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому
плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде
на їжу це вам! І земній усій звірині і всьому птаству
небесному, і кожному, що плазує по землі, що душа
в ньому жива, уся зелень яринна на їжу для них.
І сталось. І побачив Бог усе, що вчинив. І ото, вельми
добре воно!» (Буття 1:27-31a).
Чи впізнали ви наш вірш напам’ять у цій історії? Пам’ятайте,
що слово «образ» означає «відображення».
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Порада для вчителя
Прочитайте уривки
з вашої Біблії.

Серія А – Урок 1

Для нотаток

(Прикріпіть ілюстрацію A1-Б1 на дошку. Див. мал. 3).

A1-Б1

A1-Б5
A1-Б8
A1-Б4

A1-Б2
A1-Б6
A1-Б7

A1-Б3

Малюнок 3

Наочний приклад
Різні дзеркала
Роздивіться себе
у 2–4 різних дзеркалах,
захоплюючись своєю
зовнішністю. Зрештою
скажіть: «Я виглядаю
однаково у всіх
дзеркалах».

Для чого нам дзеркала? Ми користуємося ними, щоб
побачити своє відображення. Ми створили дзеркала, щоб
бачити своє відображення, а Бог створив нас, щоб бачити
Своє відображення. Оскільки у Бога немає тіла, ми не
можемо відобразити Його зовнішність, але ми можемо
відобразити Його характер. Біблія говорить: «Бог є любов».
Чи знали ви, що Бог створив нас, щоб відображати Його
любов? Коли ми робимо щось із любов’ю, люди бачитимуть
Божу любов у нас.
Адам і Єва були першими людьми, які відображали Божий
образ, і відображали вони Його ідеально, бо в їхніх серцях
ще не було гріха. Вони відображали Божу любов, пануючи
над тваринками, пташками та рибками. Вони навіть
відображали Його образ, коли їли, працювали і бавились.
(Прикріпіть ілюстрацію A1-Б3 на дошку).
Чому зараз наш світ інший? Тому що Адам і Єва не
послухалися Бога. Вони згрішили і втратили можливість
досконало відображати Божий образ. Погляньте на плями
від гріха в їхніх серцях.
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Послухайте, що каже Бог у Посланні до римлян 3:23:
«бо всі згрішили, і позбавлені Божої слави…»
(Римлян 3:23).
Цей вірш говорить нам, що через гріх кожен із нас втратив
можливість правильно відображати Бога. (Прикріпіть
ілюстрації A1-Б4 на дошку). Дзеркала наших життів були
розбиті. Як і оце потріскане дзеркало не може повністю
показати наше відображення, так само і ми не можемо
повністю відобразити, яким є Бог.
Чи можемо ми склеїти дзеркало, щоб воно стало таким, як
було? (Вкажіть на ілюстрацію A1-Б4.) Ні. Розбите дзеркало
завжди буде розбитим.
Нам знадобиться нове дзеркало, щоб побачити своє
відображення. Так само нам знадобиться нове життя,
щоб відобразити Божий образ. Лише Ісус може дати нам
можливість правильно відображати Бога.
(Прикріпіть ілюстрацію A1-Б5 на дошку.)
Послухайте, що Бог каже у Посланні до римлян 6:23:
«Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне
життя в Христі Ісусі, Господі нашім!» (Римлян 6:23).
На роботі нам платять зарплату. Бог говорить, що заплата за
гріх – смерть. (Прикріпіть ілюстрації A1-Б6 на дошку). Ісус
помер на хресті, щоб заплатити за наш гріх. Ісус ніколи не
згрішив, жодного разу, але помер, щоб заплатити за наш гріх.
(Прикріпіть ілюстрації A1-Б7 на дошку).
Завдяки тому, що Христос заплатив ціну за наш гріх, Бог
може дати нам дар вічного життя. Пригадуєте, про що йшла
мова у Посланні до римлян 6:23? (Повторіть його.) (Вкажіть
на ілюстрації A1-Б7.) Погляньте на цих маленьких людей
з новими серцями. У них є дар спасіння. Якщо ти хочеш
отримати цей дар і бути з Ісусом, тоді тобі треба попросити
прощення за гріх і отримати нове життя, яке Бог дасть тобі.
(Прикріпіть ілюстрації A1-Б8 на дошку).
Коли ми отримаємо дар нового життя від Ісуса, то це неначе
ми отримуємо нове дзеркало, замість того старого і розбитого.
Колись темне грішне серце тепер стає новим і чистим. Коли
ти день за днем заглядатимеш у Боже Слово і бачитимеш
там відображення Ісуса, Бог даватиме тобі силу ставати все
більше схожим на Нього. А згодом й інші люди бачитимуть
Божу подібність у тобі.
Попросіть дітей тихенько сказати Ісусу те, що є на їхніх
серцях. Тоді подякуйте Ісусу за нові дзеркала, коли Він дає
нам чисті серця.
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Для нотаток

Наочний приклад
Розбите дзеркало
Для більшого ефекту
розбийте невелике
дзеркало у класі. Не
дозволяйте дітям
торкатися його. А для
пояснення можете
використовувати інше,
заздалегідь розбите
дзеркало, перемотане
скотчем задля безпеки.
Передайте його дітям.
Наголосіть,
що неможливо
відновити дзеркало.

Порада для вчителя
Помоліться!
Завершіть молитву.

Серія А – Урок 1

Для нотаток

Гра для повторення
Матеріал:

два аркуші паперу різного кольору,
оксамитовий папір.

Створіть людину
Використовуючи зразок у додатку, зробіть копії «людини»
на двох аркушах паперу різного кольору. Приклейте їх на
оксамитовий папір та акуратно виріжте за контуром.
Поділіть клас на дві команди і дайте кожній по «людині».
Поставте запитання, що на наступній сторінці, по черзі кожній
команді. Ставте запитання різним дітям. Кожен, хто відповість
на запитання правильно, має прикріпити одну частинку
людини на фланелеву дошку. Якщо команда неправильно
відповідає на запитання, інша команда отримує шанс на
відповідь. Виграє та команда, яка першою створить людину.

A1

A1

A1

A1

A1
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Â
Ç

Гра для повторення. Запитання та відповіді.

1. Хто створив тебе? (Бог)
2. З якої книги сьогоднішній вірш напам’ять? (Буття 1:27)
3. Розкажіть Буття 1:27. («... І Бог на Свій образ людину
створив ... як чоловіка і жінку створив їх».)
4. Що означає бути створеним на Божий образ? (Відображати чи показувати, яким є Бог так, щоб інші бачили
Його в нас.)
5. Наведіть один приклад, як ми можемо відображати Бога.
(Виявляючи любов.)
6. Що зруйнувало Божий образ у нас? (Гріх.)
7. Що таке гріх? (Непослух Богу.)
8. Хто першим не послухався Бога і втратив можливість
досконало відображати Його? (Адам і Єва.)
9. Як можна правильно відображати Божий образ?
(Прийнявши нове життя від Ісуса).
10. Як можна отримати нове життя від Ісуса? (Відвернувшись
від гріха, просячи Його стати Господом і Спасителем
мого життя).
11. Де можна навчитися слухатися Бога? (Біблія вчить нас,
як слухатися Бога).
12. Поясність три дзеркала на дошці. (Дзеркало № 1 говорить
нам, що Бог створив Адама і Єву, щоб ті відображали
Його славу. Дзеркало № 2 у тріщинах нагадує нам, що
після гріха Адам і Єва більше не могли досконало відображати Божу славу. Дзеркало № 3 нагадує нам, що Ісус
зазнав покарання за наш гріх. Він дав нам ще одну змогу
відображати Божу славу).
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Рукоділля
Матеріал:

два види паперу різного кольору: 1) картон;
2) звичайний папір.

Створіть чоловічка
Використовуючи зразок у додатку, скопіюйте тіло чоловічка
на картон (будь-якого кольору) для кожної дитини. Нехай
діти виріжуть чоловічків по контурах. Скопіюйте аркуш
з частинами рук і ніг на звичайний кольоровий папір (проте
іншого кольору) для кожної дитини. Вам знадобиться
12 смужок розміром 2 см × 28 см (по 2 на кожну руку і по
4 на кожну ногу), щоб викласти руки і ноги гармошкою.
Нехай діти виріжуть смужки окремо від фігури чоловічка.
(Щоб заощадити час, можна порізати смужки до уроку). Щоб
зробити руку, покладіть кінці обох смужок на поверхню під
кутом 90° один до одного, рівномірно накладаючи смужки
одна на одну. Тоді склейте їх скотчем. Зігніть нижню смужку
через край верхньої смужки. Продовжуйте згинати, доки це
можливо. Склейте кінці, щоб ваша «гармошка» трималася
купи. Прикріпіть скотчем верхній кінець руки до передньої
частини тіла і зігніть вперед так, щоб вона простягалася по
боках. Для того, щоб зробити ногу, створіть довшу смужку,
з’єднавши 2 смужки разом за допомогою скотча. Зробіть дві
такі смужки і зігніть так само, як і руки.
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Нотатки для батьків
Зробіть копії «Нотаток для батьків», які можна знайти у
додатку, та дайте кожній дитині додому. Завдяки ньому
батьки знатимуть, що вчать діти, а отже, зможуть допомогти
їм засвоїти матеріал.

МАТЕР
ДЛЯ БА ІАЛ
ТЬКІВ
СЕРІЯ

ХТО, Щ

Порада для вчителя

A

О, ЧОМ
СТВОР У І ЯК
ИВ

К УБИ
КИ

Завдяки цьому батьки
знатимуть, що саме
вивчають діти, а також
зможуть допомогти
їм запам’ятовувати
вірші.

В І РИ

Додаткові матеріали
Розмальовка до Серії А. У додатку до цієї книжки ви знайдете
чорно-білі ескізи ілюстрацій. Окрім розмальовок, у книжці
є інтерактивні вправи, які допоможуть дитині користуватися Біблією, а також катехизм для засвоєння пройденого
матеріалу.

Порада для вчителя

К УБ

И КИ

Діти будь-якого віку
люблять
розмальовувати.

РИ
ВІ
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Дитячий катехизм. На сайті www.ukrkids.com ви зможете
завантажити безкоштовний буклет дитячого катехизму
у форматі PDF.
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Батькам
Серія А

Зробіть двосторонню копію наступних двох сторінок формату А4. Зробіть копію для кожного учня,
виріжте за пунктиром та складіть удвоє, як зображено на малюнку нижче. Хай кожен учень візьме
копію сторінки «ДЛЯ БАТЬКІВ» додому.
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Вірш напам’ять: «...І Бог на Свій образ людину

Хто створив тебе? (Бог).

Вірш напам’ять: «Усе через Нього повстало, і ніщо, що



Чому Бог створив тебе та усе на світі? (Для Своєї

слави).



Урок 3. Чому Бог створив тебе та усе на світі?

повстало, не повстало без Нього» (Івана 1:3).

Що ще створив Бог? (Бог створив усе на світі).



Урок 2. Що ще Бог створив? (Бог створив усе на світі)

жінку створив їх»... (Буття 1:27).

створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка та





Урок 1. Хто створив тебе?

запитання та відповіді, а також вірші напам’ять.

світу. Нижче подано короткий виклад уроків, основні

дітям зрозуміти і цінувати біблійні історії про створення

серії А: «Хто, що, чому і як створив». Ці уроки допоможуть

Під час недільної школи починаємо вивчення уроків із

Батькам

Вірш напам’ять: «Тож, коли ви їсте, чи коли ви п’єте,

Як ти можеш прославляти Бога (Люблячи Його і

Вірш напам’ять: «Якщо Ви Мене любите, Мої заповіді

Чому треба прославляти Бога? (Бо Він створив мене і

Вірш напам’ять: «Покладіть на Нього всю вашу

(Учитель)

________________________

журбу, бо Він опікується вами!» (1 Петра 5:7).



піклується про мене).



Урок 5. Чому тобі треба прославляти Бога?

зберігайте!» (Івана14:15).



виконуючи Його заповіді).



Урок 4. Як ти можеш прославляти Бога?

(1 Коринтян 10:31).

або коли інше що робите, усе на Божу славу робіть!»



Серія А – Додаток

Серія А – Додаток

ПРОГРАМА СЕРІЇ А
Урок 1. Хто створив тебе? (Бог).
Вірш напам’ять: «…Бог на Свій образ людину створив,.. як чоловіка та жінку
створив їх» (Буття 1:27).
Пісня:

«Хто створив тебе?»

Запитання та відповіді. Диск 1 «Бог і творіння»
Урок 2. Що ще створив Бог? (Бог створив усе на світі).
Вірш напам’ять: «Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не
повстало без Нього» (Івана 1:3).
Пісня:

«Що іще створив Бог?»

Запитання та відповіді. Диск 1 «Бог і творіння»
Урок 3. Для чого Бог створив тебе і все на світі? (Для Своєї слави).
Вірш напам’ять: «Тож, коли ви їсте, чи коли ви п’єте, або коли інше що
робите, усе на Божу славу робіть!»
(1 Коринтян 10:31).
Пісня:

«Нащо Бог створив все?»

Запитання та відповіді. Диск 1 «Бог і творіння»
Урок 4. Як ти можеш прославляти Бога? (Люблячи Його і виконуючи
Його заповіді).
Вірш напам’ять: «Якщо Ви Мене любите, Мої заповіді зберігайте!»
(Івана 14:15).
Пісня:

«Як ти прославиш Творця?»

Запитання та відповіді. Диск 1 «Бог і творіння»
Урок 5. Чому тобі треба прославляти Бога? (Бо Він створив мене
і піклується про мене).
Вірш напам’ять: «Покладіть на Нього всю вашу журбу, бо Він опікується
вами!» (1 Петра 5:7).
Пісня:

«Чому прославляєш ти Творця?»

Запитання та відповіді. Диск 1 «Бог і творіння»
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A1

A1

Гра на повторення – Урок 1
Створіть чоловічка

A1

A1
A1

A1
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РУКОДІЛЛЯ
Шаблони для рукоділля – Урок 1
Створіть чоловічка
(Сторінка 1/2)

«І Бог на Свій
«І Бог на Свій
образ людину
образ людину
створив,
створив,
на образ Божий
на образ
її Він створив,
Божий її Він
як чоловіка
створив, як
та жінку
чоловіка та жінку
створив їх»
створив їх»
(Буття 1:27).
(Буття 1:27).
A1

A1
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(Копіюючи закрийте цей текст білим аркушем паперу)

Шаблони для рукоділля – Урок 1 «Створіть чоловічка» (Сторінка 2/2)
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КАРТКИ З ВІРШАМИ НАПАМ’ЯТЬ
Інструкція з виготовлення карток
Дотримуючись цих інструкцій, ви зможете виготовити міцні та довговічні картки із
віршами напам’ять:
• Зробіть достатньо копій, щоб кожен учень мав свою картку.
• Виріжте картки по контуру так, як це зображено на малюнку.
• Наклейте копію другого набору сторінок на кольоровий папір. Оберіть колір,
який схожий на колір тла ваших наочних матеріалів.
• Наклейте білі картки на кольорове тло та виріжте по пунктирній лінії, як це
зображено на малюнку.
• Можете заламінувати сторінки до того як вирізати їх.
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Як користуватися картками
Після того як дитина вивчила вірш напам’ять, проколіть дірку у верхньому лівому
кутку картки. Почепіть картку на невеликий ланцюжок. Кожного уроку додавайте
нову картку з віршем напам’ять.
Для альтернативи можна виготовити конверт для карток. Детальна інструкція з
виготовлення конверта на наступній сторінці.
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Інструкція з виготовлення конверта для карток
(Сторінка 1/2)

Необхідні матеріали: картон, клей та шаблон. На картоні перемалюйте контури
шаблону для кожної дитини. Можете обрати різні кольори.
Нехай діти виріжуть коробки по контурах (мал. 1) та напишуть своє ім’я до того,
як зігнути конверт.
Спочатку зігніть краї 1 і 2, тоді 3 (мал. 2). Для кращого згину використайте твердий предмет із прямим кутом. Зігніть спочатку в один бік, а потім – в інший.
Розгорніть край 3, намажте клеєм краї 1 і 2, тоді акуратно зігніть край 3 та тримайте, допоки він не приклеїться до країв 1 і 2. Щоб конверт мав більше місця,
перед склеюванням, наповніть його будь-якими іншими картками. Зачекайте,
доки клей висохне.
Край 4 зігніть по пунктирній лінії (мал. 3).

4

4

4
ЗВОРОТ

«Усе через Нього
повстало, і ніщо,
що повстало,
не повстало без
Нього».

2

Ім’я

1

2
1
Ім’я

3

(Івана 1:3)
Малюнок 2

Ім’я

3

Малюнок 1
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Конверт для карток
(Сторінка 2/2)

4

«Усе через Нього
повстало, і ніщо,
що повстало,
не повстало
без Нього»
(Івана 1:3).

2

3
Ім’я
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Картки з віршами напам’ять – Урок 1
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ЯК ЗРОБИТИ ФЛАНЕГРАФ
Кольорові ілюстрації
View #1
У комплекті до кожної книги «Кубики віри»
входять кольорові ілюстрації, які Ви можете
використовувати на уроках. Ілюстрації
надруковані на картоні та містяться в окремому
пакеті. Вам потрібно буде вручну вирізати
ілюстрації, щоб мати змогу користуватися
ними згідно з інструкцією, яку Ви знайдете у
кожному уроці. Зберігайте ілюстрації в сухому
недоступному для дітей місці.

View #2

View #3

Як користуватися кольоровими ілюстраціями
Кольорові ілюстрації можна використовувати порізному.
1. За допомогою звичайного фланеграфа (дошки
View #4
з фланельним покриттям). Для цього вам
знадобиться прикріпити шматок фетру на
зворотну сторону кожної ілюстрації, щоб
A
ілюстрація могла прикріплятися на дошку.
2. Зробіть власний фланеграф з фанери або товстого
50 см
картону. Оббийте дошку фетром. Прикріпіть
View #5
шматок фетру на зворотну сторону кожної
ілюстрації, щоб її можна прикріпити на дошку.
75 см
3. За допомогою магнітної дошки. Скористайтеся
маленькими магнітиками, щоб прикріпляти
50 см
ілюстрації.
View #6
4. Прикріпіть шматки скотчу на зворотну сторону
ілюстрацій та прикріпляйте ілюстрації на дошку
або на стіну. Зверніть увагу, що цей метод
потребує ретельного догляду, щоб зберегти
ілюстрації. Після кожного уроку акуратно
відчепіть скотч з ілюстрацій, щоб можна було
View #7
використати їх наступного разу.
5. Будьте творчі! Придумайте власний спосіб, як
скористатися ілюстраціями.
View #8
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ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ІЛЮСТРАЦІЙ
Як зберігати ілюстрації
Уроки з серії книг «Кубики віри» можна використовувати багато
років. Однак кольорові ілюстрації є незамінним елементом кожного
уроку, тому виявіть особливу увагу щодо їхнього збереження. Існує
багато способів зберегти ілюстрації. Один із методів – це зберігати
ілюстрації у файликах у теці-реєстраторі. Використайте один файлик
для ілюстрацій з одного уроку (чи більше при потребі). Підпишіть
файлики відповідно до уроків. Також можна посортувати ілюстрації
відповідно до розділів уроку. Наприклад: Серія А-1 Запитання,
Серія А-1 Вірш напам’ять, Серія А-1 Біблійний урок тощо.
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Як користуватися посібником
У церкві
Недільна школа, дитяче служіння, дитячі табори та інші заходи для дітей
Навчання разом із наочними матеріалами допоможуть Вам пояснити:
Запитання та відповіді
Вірш напам’ять
Біблійний урок
Також ми пропонуємо веселі ігри та творчі забави для кращого засвоєння вивченого:
Дитячі пісні прославлення
Ігри для повторення
Рукоділля
Приблизний розклад занять у недільній школі. Відкоригуйте його відповідно до віку дітей
та доступного часу.

••• Що вчити і коли •••
Як розбити 1 урок на 4 заняття
(45–60 хв. на одне заняття)

Заняття 1 –

Запитання та відповіді
Пісня
Розмальовка

Заняття 2 –

Вірш напам’ять
Пісня про вірш напам’ять
Гра для запам’ятовування вірша
Повторення першого заняття

Заняття 3 –

Біблійний урок
Пісні для повторення
Повторення вірша напам’ять
Розмальовка

Заняття 4 –

Повторення запитань і відповідей,
вірша напам’ять і пісень
Розмальовка
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••• ДВА НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ •••
Для того, щоб пройти усі 14 серій у недільній школі,
ми розробили два навчальні плани (шестирічний та восьмирічний).

 Шестирічний навчальний план 
Цей розклад допоможе вам пройти усі 14 серій за шість років.
Вік			

Серії				

Термін

6–7 років		

А, Б, В, Г			

2 роки

8–9 років

В (повторення), Ґ, Д, Е, Є, Ж

2 роки

10–11 років

В (повторення), З, И, І, Ї, Е, Й

2 роки

 Восьмирічний навчальний план 

Цей розклад допоможе вам пройти усі 14 серій за вісім років.
Вік			

Серії				

Термін

3–5 років		

А, Б, В, Г			

2 роки

1–3 клас		

В, Ґ, Д, Е, Є, Ж 		

3 роки

4–6 клас

В (повторення), З, И, І, Ї, Е, Й

3 роки

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: вище наведено приблизні навчальні плани, які можна коригувати
відповідно до ваших потреб.
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У сім’ї
Для навчання вдома
Біблійний урок має тривати одну годину на день. Виберіть найкращу годину і проводьте регулярні
заняття в один і той же час. Уміння читати, писати і рахувати підготує вашу дитину на все життя
на землі. Біблійні істини підготують ваших дітей не лише до життя на землі, але й до життя
у вічності. Пам’ятайте, що, як батьки, ваше завдання № 1 від Бога, – це донести Євангеліє до
ваших дітей.
Понеділок:

Головне запитання, відповідь та пісня про тему дня

Вівторок:

Вірш напам’ять та біблійна пісня

Середа:

Біблійний урок

Четвер:

Творче заняття

П’ятниця:
Гра для повторення
«Приложіть свої серця до всіх тих слів, які я сьогодні чинив свідками проти вас, що ви
накажете їх своїм синам, щоб додержували виконувати всі слова цього Закону. Бо це
для вас не слово порожнє, воно життя ваше» (Повторення Закону 32:46-47).
Понеділок: Головне запитання, відповідь та пісня про тему дня. За допомогою наочних матеріалів
проілюструйте запитання на фланеграфі (порожній фланеграф нічого не навчить!). Перед тим,
однак, розберіть запитання з дітьми, упевніться, що вони його розуміють.
Після цього поясніть подальший матеріал. На завершення вивчіть запропоновану пісню. Пісня
містить головні істини, про які діти дізналися на занятті. Якщо вам складно з музикою, можете
використати слова пісні як вірш, придумавши до нього певні жести.
Вівторок: Вірш напам’ять та пісня прославлення. Вірш напам’ять допомагає засвоїти істину,
вивчену у понеділок. Саме тому він є найважливішим елементом тижня. Слово Бога – живе та
діяльне (Євреїв 4:12), тож вивчення вірша напам’ять створює підґрунтя для праці Святого Духа
у серці дитини. Для кращого засвоєння у пам’яті ми співаємо біблійну пісню (слова якої, власне,
є біблійним віршем).
Середа: Біблійний урок. Біблійний урок – це більше, ніж просто історія. За його допомогою дитина
краще засвоїть біблійні істини та навчиться застосовувати їх щоденно у стосунках з іншими. Саме
запам’ятовування вірша та біблійних історій не роблять людину сильним християнином. Бог
бажає, щоб ми були не слухачами, а виконавцями слова (Якова 1:22-25). Нам потрібно подбати
про те, щоб діти уміли застосовувати вивчене.
Четвер: Творче заняття. Творче заняття – це не змарнований час. Це наочне закріплення пройденого
матеріалу. Пам’ятайте, що дитина запам’ятає 80% того, що вона бачить, чує та робить. На цьому
занятті головне не найкращий результат, а старання (1 Коринтян 15:58).
П’ятниця: Гра для повторення. Цей день стане найулюбленішим для вашої сім’ї. Але не думайте,
що цей день неважливий. Гра для повторення відіграє дві функції: вона покаже вам, чи добре
ви пояснювали матеріали та чи уважно слухати вас діти. Це ще одна нагода поєднати наочне,
слухове та практичне вивчення. Це також допоможе дітям почути істину ще раз, якщо вони щось
не зрозуміли протягом тижня.
(Кожна гра для повторення написання для змагання у двох командах. Проте у сім’ї можете не
робити її змаганням. Змагання може бути контрпродуктивним для малих дітей. Важливіше, щоб
діти брали участь у грі).
«Про це піклуйся, у цім пробувай, щоб успіх твій був явний для всіх! Уважай на самого
себе та на науку, тримайся цього. Бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто
тебе слухає!» (1 Тимофія 4:15-16).
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Урок A1 – Запитання та відповіді

(напишіть відповідь)

рив

ств
о

тебе

Серія А – Додаток

як чоловіка

Бог

та

127

жінку

на
Свій

Урок 1 - Вірш напам’ять
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Усі види дзеркал

Буття 1:27

Урок 1 – Біблійний урок

Прочитайте вірші з Біблії нижче
та напишіть хто є ці люди.
Розкажіть, що з ними відбувається.

Римлян 3:23
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ЗАПЛАТИВ

ГРІХ

Римлян 6:23

Урок 1 - Біблійний урок
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