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Передмова
Перші шість днів календаря можна розглядати щотижня (по неділях) протягом 6 тижнів перед
Вербною неділею. Після історії про первородний гріх з’являється потреба у Спасителі. Слова
Бога до змія дають нам обіцянку, що одного дня Син Людський зітре голову нечистому (Буття
3:15). Тоді порозмірковуйте про майже жертвоприношення Ісаака (Буття 22:1-14), перше свято
Пасхи (Вихід 12:1-39), а також підняття бронзового змія в пустелі (Числа 21:4-9). Далі розгляньте
Ісусові пророцтва про Свою смерть і воскресіння (Матвія 21:33-46), а також помазання Ісуса
миром у Віфанії (Івана 12:1-11).
Починаючи з Вербної неділі, проходьте дні календаря щодня аж до Великодня.
Розгляньте події, що передували смерті Ісуса та Його воскресінню.
Як використовувати Великодні плакати?
Подвійний плакат із золотим написом „Христос Воскрес!” заховайте за зеленим/чорним
плакатом. В кінці кожного заняття дозвольте дитині помістити відповідний сірий кружечок на
плакат. Почніть знизу в напрямку хреста, а тоді над гробницею. Вранці на Великдень виставіть
плакат „Христос Воскрес!” наперед плакату „Шлях на Голгофу”.
Велика Субота – час підготовки до особливого сімейного святкування Великодня. Усім
буде весело готувати квест „Святі Скарби”. Захованими „скарбами” будуть різні речі з уривків
Біблії, які ви читали напередодні.
Цей Пасхальний календар адаптовано з книги „Сімейні Свята: Зустріч з Христом під час
свят” Енн Хіббард.
Список уривків з Біблії для Пасхального календаря
День 1 (дерево пізнання добра і зла) – Буття 3:1-19
День 2 (вівтар і полум’я) – Буття 22:1-14
День 3 (ягня) – Вихід 12:21-30
День 4 (бронзовий змій на жердині) – Числа 21:4-9
День 5 (виноград та краплі крові) – Матвія 21:33-46
День 6 (пляшка пахощів) – Івана 12:1-11
Вербна неділя* (пальмова гілка) – Матвія 21:1-11
Страсний тиждень
Понеділок (хліб і вино) – Матвія 26:14-30
Вівторок (руки у молитві) – Матвія 26:31-46
Середа (півень) – Матвія 26:47-75
Четвер (терновий вінець) – Матвія 27:11-31
П’ятниця (великий кружечок з хрестом) – Матвія 27:32-56
Субота (могила) – Матвія 27:57-66
Великдень. Один із уривків на вибір:
Матвія 28:1-10
Марка 16:1-20

Луки 24:1-49
Івана 20:1-31

Чому Ісусові важливо було воскреснути з мертвих?
Дії 2:22-32
1 Коринтян 15:12-22
Римлян 6:5-11
Ефесян 1:19-23
*Поясніть дітям, що згідно з Біблією, Ісуса в Єрусалимі вітали пальмовими гілками. В Україні традиційно
для вшанування цієї події використовують гілочки верби, оскільки саме це дерево починає цвісти ранньою
весною, тому і неділю перед Великоднем називають „Вербною неділею”.
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Пасхальний календар для родини
Зверніть увагу: дні 1-6 можна проходити по одному щотижня за 7 тижнів до Великодня. Або ж
щодня протягом тижня перед Вербною неділею.

День перший
Коли Бог творив світ, Він створив усе добрим. Чоловік і жінка (Адам і Єва) любили Бога і ніколи
навіть в думці не мали зробити щось погане, аж ось...
Прочитайте – Буття 3:1-19
Обговоріть
1. Адам і Єва вирішили порушити Божу заповідь. Це і є гріхом. З того часу люди все
бажають чинити на свій лад замість того, щоб слухатись Бога. Це призвело до багатьох
проблем. Подумайте про свої гріхи, які чините щодня. До яких проблем це призводить?
2. На вашу думку, якщо ви з усіх сил будете старатися, чи зможете жодного разу не згрішити
до кінця життя? Чому?
3. У 15 вірші Бог дає нам особливу обіцянку. Що це за обіцянка?
Вивчіть напам’ять – Римлян 3:23
…бо всі згрішили, і позбавлені Божої слави…
Моліться – Визнайте, що кожен із нас грішний. Подякуйте Богові за Ісуса.
Зробіть – Кружечок з деревом, який нагадуватиме нам про дерево пізнання добра і зла, перший
гріх і потребу в Спасителі. Помістіть його у нижньому лівому краю плакату „Шлях на Голгофу”.

День другий
Жертвоприношення – це щось, що люди давали Богові аби виявити свою любов до Нього чи
жаль за свої гріхи. Зазвичай у жертву приносили молоду тварину, яку вбивали і спалювали на
вівтарі. Наступний уривок розповідає нам про важке випробування Авраама. Бог доручає
Аврааму пожертвувати тим, що Авраам любив понад усе на світі.
Прочитайте – Буття 22:1-14
Обговоріть
1. Ісаак – особливий син, обіцяний Богом Аврааму багато років тому. Авраам і Сара дуже
довго чекали на своє особливе дитя. Що ж Бог звелів вчинити Аврааму? Що, на вашу
думку, переживав Авраам?
2. Коли Ісаак запитав батька, що саме вони принесуть у жертву, яка була відповідь
Авраама? Чи був він правим?
3. Ця історія трапилася задовго до народження Ісуса (приблизно за 2000 років). Навіть тоді
Бог чітко знав, що потрібно зробити. У Нього був план, що Ісус прийде на землю і помре
за наші гріхи. Це був праобраз, що колись Божий Єдинородний Син помре за нас. Чому
так вчинив Бог?
Вивчіть напам’ять – Івана 3:16
Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в
Нього, не згинув, але мав життя вічне.
Моліться – Подякуйте Богові за величезну любов, що послав Свого Сина померти за нас.
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Зробіть – Кружечок з вівтарем та полум’ям, нагадує нам про жертву, яку Бог вимагав у Авраама.
Кружечок також нагадує нам, що Бог пожертвував Своїм Єдиним Сином за нас. Помістіть
кружечок далі на плакат „Шлях на Голгофу”.

День третій
Пригадуєте історію про Мойсея та палаючий кущ, що не згоряв? Злий цар Єгипту, фараон,
знущався з дітей Ізраїля. Бог звелів Мойсею поговорити з фараоном, щоб той відпустив Його
народ у обіцяну землю. Однак фараон не хотів слухатися. Бог давав фараону багато шансів, та
той все ж не послухався. Зрештою Бог забрав щось, що фараон любив понад усе на світі. Ангел
Божий убив першого сина фараона, як і всіх первенців у Єгипті. Та Бог вберіг дітей Ізраїля від
цієї кари.
Прочитайте – Вихід 12:21-30
Обговоріть
1. Чому, на вашу думку, цю подію назвали „Пасха”, „Песах” (з івриту – „минув”; „той, що
пройшов мимо”).
2. Ягня, яке вони вбили, мало бути молодим самцем, „без жодної хиби”. Чим це ягня нагадує
Ісуса? Прочитайте, що сказав Іван Христитель про Ісуса в Євангелії від Івана 1:29.
3. Що врятувало дітей Ізраїля від смерті? Як врятував нас Ісус? Що нам потрібно для цього
зробити? (Як і кожна єврейська сім’я повинна була помазати одвірки дому кров’ю, так
само кожна людина повинна прийняти Ісуса як свого Спасителя.)
Вивчіть напам’ять – Ісаї 53:6
Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на Нього
Господь поклав гріх усіх нас!
Моліться – Подякуйте Богові за досконале Ягня, що померло замість нас.
Зробіть – Кружечок з ягням нагадує нам, що Ісус є нашим „Пасхальним Ягням”. Помістіть
кружечок далі на плакат „Шлях на Голгофу”.

День четвертий
Бог показав Мойсею та дітям Ізраїля шлях до нової землі, яку пообіцяв їм. Але спершу їм треба
було перейти довгу пустелю. Люди втомилися і забули про Бога і нову землю.
Прочитайте – Числа 21:4-9
Обговоріть
1. Чому помирали люди? Чи могли вони зробити себе кращими?
2. Коли Мойсей молився за людей, що Господь звелів зробити Мойсею? Як врятувалися
люди?
3. Прочитайте Євангеліє від Івана 3:14-15. Історія з Мойсеєм та бронзовим змієм – це ще
одна ілюстрація, дана Богом. Вона символізує усе те, що зробить Ісус через багато років.
Ми, як і діти Ізраїля, самі не можемо врятувати себе від гріха, так само як і вони не могли
врятувати себе від отруйних змій. Бог послав Ісуса, який був піднесений на хресті. Якщо
поглянемо на Нього і довіримось Йому як Спасителю, то будемо спасенні.
Вивчіть напам’ять – Римлян 6:23
Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашім!
Моліться – Подякуйте Богові за Ісуса, який помер за нас.
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Зробіть – Погляньте на кружечок зі змієм на жердині. Це наче той змій, якого зробив Мойсей і
підніс вгору, щоб люди споглядали на нього. Він нагадує нам, що Ісус був піднесений на хресті,
щоб і ми були спасенні. Помістіть кружечок на плакат „Шлях на Голгофу”.

День п’ятий
Це одна з Ісусових притч. Дехто з людей, котрі її слухали, задумували вбити Його. Ісус це знав,
як і те, що повинен померти. Це й була мета Його приходу. Він розповів цю історію, щоб показати
людям, що Бог послав Його, і що Він – Божий Син.
Прочитайте – Матвія 21:33-46
Обговоріть
1. Хто є тими людьми із притчі? Що відбулося?
2. Господар уособлює Бога. Винарі, що доглядали землю – євреї, вибраний народ Божий. А
ким були ті слуги, котрих послав Бог? Хто був сином?
3. Подумайте про злих людей, котрі слухали цю притчу і планували вбити Ісуса. Що, на
вашу думку, вони відчували? Чи любив їх Ісус?
Вивчіть напам’ять – Римлян 5:8
А Бог доводить Свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще
грішниками.
Моліться – Подякуйте Богові за Ісуса, який помер за нас.
Зробіть – Кружечок з гронами винограду нагадує нам про виноградник, де злі винарі вбили сина
господаря. Краплі крові нагадують нам, що Ісус стікав кров’ю і помер за нас. Помістіть кружечок
далі на плакат „Шлях на Голгофу”.

День шостий
Ісус знав, що Його вб’ють. Він прийшов на землю, щоб померти за наші гріхи. Коли ж надійшла
смертна година, Ісус пішов у Єрусалим, де й усе відбулося. Сьогоднішня історія відбулася за
тиждень до розп’яття Ісуса. Пам’ятаєте, ми говорили, що Ісус знав про Свою смерть. Що, на
вашу думку, Він відчував, вечеряючи зі Своїми найкращими друзями?
Прочитайте – Івана 12:1-11
Обговоріть
1. Де вечеряв Ісус? Що в цей час робила Марія?
2. Чому, на вашу думку, Марія вчинила саме так?
3. Кого це розлютило? Чому?
4. Що сказав про це Ісус? Ісус знав, що те миро було дуже дорогим, немов усі заощадження
Марії в банку. Цим вона говорила Ісусові: „Я люблю тебе, Ісусе, так сильно, що віддаю
тобі усе, навіть найдорожче, що маю”. Як ви вважаєте, чи прагне Ісус від нас усього? Що
це може бути?
Вивчіть напам’ять – 1 Петра 3:18
Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога…
Моліться – Подякуйте Ісусові, що Він віддав усе, що мав, за вас. Попросіть Його допомогти вам
жити для Нього.
Зробіть – Кружечок з пляшкою пахощів нагадує нам, що Марія віддала найдорожче Ісусові.
Помістіть кружечок на плакат „Шлях на Голгофу”.
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Вербна неділя
Єврейський народ століттями чекав на прихід Месії, тобто когось особливого від Бога, який мав
їх врятувати. Вони гадали, що така людина стане царем, який принесе достаток для країни.
Біблія говорить, що Цар ввійде в Єрусалим верхи на ослі.
Прочитайте – Матвія 21:1-11
Обговоріть
1. Чому люди так радісно зустріли Ісуса?
2. Ісус був тим особливим Царем. Він не прийшов, аби дати людям владу чи багатство, але
щоб врятувати їх від гріха. Чому ви радієте приходові Ісуса?
3. Сьогодні Ісус є Царем неба і землі. Але Він також хоче бути Царем нашого життя. Що це
означає? Як Ісус може бути нашим Царем?
Вивчіть напам’ять – Івана 11:25-26
Промовив до неї Ісус: Я воскресення й життя. Хто вірує в Мене, хоч і вмре, буде жити. І
кожен, хто живе та хто вірує в Мене, повіки не вмре…
Моліться – Подякуйте Ісусові, що Він є небесним Царем. Попросіть Його допомогти вам служити
Йому і слухатися Його.
Зробіть – Кружечок з пальмовими гілками нагадує нам, що люди стелили їх по дорозі, якою їхав
Ісус, щоб зустріти Його як Царя. Помістіть кружечок на плакат „Шлях на Голгофу”.

Понеділок Страсного тижня
Тайна Вечеря – остання трапеза Ісуса з Його учнями перед розп’яттям. Вона була особливою.
Прочитайте – Матвія 26:14-30
Обговоріть
1. Що святкували учні Ісуса? Чи пам’ятаєте ви про Песах? (Прочитайте Вихід 12:1-30, щоб
згадати).
2. Ламання опрісноків (хліб без дріжджів) і пиття вина було дуже важливим елементом
святкування. Яке нове значення цим речам дав Ісус?
3. Ісус знав, що один із Його учнів став Його ворогом. Він також знав, що скоро помре, а
Його друзі розпорошаться замість того, щоб бути з Ним. І Він також знав, як важко буде
помирати на хресті за гріхи усього світу. Що, на вашу думку, відчував Ісус і Його учні?
Вивчіть напам’ять – 1 Івана 4:10
Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас, і послав Свого Сина
вблаганням за наші гріхи.
Моліться – Подякуйте Господу за Його зламане тіло і пролиту кров.
Зробіть – Кружечок із буханкою хліба та чашею з вином нагадують нам про Тайну Вечерю Ісуса і
Його апостолів. Це також спомин для нас, що Він помер за наші гріхи. Помістіть кружечок на
плакат „Шлях на Голгофу”.

Вівторок Страсного тижня
Після Пасхальної вечері Ісус та Його апостоли пішли у сад, де зазвичай молився Ісус. Цю
місцину звали Гефсиманія, що на горі Оливній, неподалік Єрусалиму.
Прочитайте – Матвія 26:31-46
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Обговоріть
1. Для чого Ісус відправився у Гефсиманський сад? Чому?
2. Що робили апостоли, коли Ісус молився? Що, на вашу думку, відчував у цей момент Ісус?
3. Чому важливо молитися під час хвилювання та труднощів?
Повторіть – 1 Івана 4:10
Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас, і послав Свого Сина
вблаганням за наші гріхи.
Моліться – Прости нас, Боже, коли ми надто втомлені чи зайняті для молитви. Допоможи нам
віддати наші тягарі Ісусові.
Зробіть – Кружечок з молитовними руками нагадує нам, що Ісус пішов у Сад Гефсиманський,
щоб поговорити зі Своїм Отцем. Помістіть кружечок на плакат „Шлях на Голгофу”.

Середа Страсного тижня
Коли Ісус розмовляв зі Своїми учнями у саду, несподівано з’явилися Його вороги на чолі з
Юдою, учнем Ісуса, який теж став Його ворогом. Вони прийшли, щоб заарештувати Ісуса.
Іудейські лідери хотіли вбити Ісуса, однак не хотіли робити це власноруч, бо це було супроти
закону Божого. Тому вони підмовили людей, щоб ті свідчили проти Ісуса, надіючись, що
управитель Пилат стратить Його. Проте, це такий же злочин, як і вбити Ісуса власноруч.
Прочитайте – Матвія 26:47-75
Обговоріть
1. Як поводив Себе Ісус, коли Його схопили? Чому Він не оборонявся або не покликав
ангелів на допомогу?
2. Як Іудейські лідери поводили себе з Ісусом?
3. Куди ділися апостоли? Чому Петро відрікся від Ісуса перед людьми?
Повторіть – Римлян 5:8
А Бог доводить Свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще
грішниками.
Моліться – Попросіть у Бога сміливості свідчити про Ісуса.
Зробіть – Кружечок з півнем нагадує нам, що півень заспівав після того як Петро відрікся Ісуса.
Помістіть кружечок на плакат „Шлях на Голгофу”.

Чистий Четвер
У цей день Ісус дав Своїм учням нову заповідь – любити один одного. Коли Ісус розламав хліб та
дав їм чашу, щоб пити, то також дав і ще одну заповідь. Чи пригадуєте її?
Прочитайте – Матвія 27:11-31
Обговоріть
1. Пилат був римським управителем, який панував над євреями. Законом євреям було
заборонено призначати смертну кару. Для цього потрібен був дозвіл Пилата. Як вони його
отримали?
2. Коли іудейські лідери неправдиво свідчили проти Ісуса перед Пилатом, що відповів Ісус?
Чому?
3. Чому Пилат віддав наказ стратити Ісуса? Чи омивання рук зняло з нього відповідальність
за смерть?
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Повторіть – Ісаї 53:6 та Івана 3:16
Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на Нього
Господь поклав гріх усіх нас!
Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в
Нього, не згинув, але мав життя вічне.
Моліться – У час спокуси допоможи нам, Боже, не вчинити гріха.
Зробіть – Кружечок з терновим вінком нагадує нам, що солдати насміхалися з Ісуса і ранили
Його, почепивши вінок Йому на голову. Помістіть кружечок на плакат „Шлях на Голгофу”.

Страсна П’ятниця
Сьогодні згадуємо смерть Ісуса на хресті. Чи можете назвати причини, чому смерть Ісуса – це
добра річ?
Прочитайте – Матвія 27:3-56
Обговоріть
1. Що вигукував натовп перед розп’ятим Ісусом?
2. Які слова скрикнув Ісус на хресті (46 вірш)? Найболючішим були не фізичні муки, а біль
від роз’єднання з Богом Отцем. Ісус узяв на Себе всі наші гріхи (див. 2 Коринтян 5:21).
Через те, що Бог не може навіть дивитися на гріх, Він змушений був відвернутися від
Ісуса.
3. Яка дивовижна річ трапилася у момент смерті Ісуса? Завіса у храмі, що відділяла Святеє
Святих – особливе приміщення, яке було відведене для Бога, і місце, де перебували
люди. Розірвана завіса – знак того, що Бог проклав шлях для людей до Нього.
Моліться – Подякуйте Богові, що помер за ваші гріхи.
Повторіть – 1 Петра 3:18
Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога…
Зробіть – Помістіть кружечок з хрестом на вершину Голгофи.

Страсна Субота
Прочитайте – Матвія 27:57-66
Обговоріть
1. Що сталося з Ісусовим тілом? Прочитайте Ісаї 53:9. За сотні років до смерті Ісуса пророк
сказав, що Син Божий помре зі злочинцями, але поховають Його в могилі заможного
чоловіка. Бог все запланував від початку.
2. Хто стеріг гріб?
3. Чому іудейські лідери хотіли, аби до гробниці приставили сторожу?
Повторіть – Івана 11:25-26
Промовив до неї Ісус: Я воскресення й життя. Хто вірує в Мене, хоч і вмре, буде жити. І
кожен, хто живе та хто вірує в Мене, повіки не вмре…
Моліться – Подякуйте Богові за Його чудовий план. Подякуйте Йому за те, що помер на хресті,
щоб ви могли бути вільними від осуду і гріха.
Зробіть – Кружечок із зображенням печери нагадує нам, що Ісуса, ймовірно, поховали у печері
десь на скелястих пагорбах. Помістіть цей кружечок на останню липучку на плакаті (знизу пагоба
і хреста та праворуч дороги на Голгофу).
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Приготування до Великодня
1. Оберіть один із уривків про Воскресіння:
Матвія 28:1-10
Луки 24:1-49
Марка 16:1-20
Івана 20:1-31
2. Зберіть або зробіть предмети для квесту „Святі Скарби”. Також залучіть дітей до
приготування. Це весело і збільшує передочікування прийдешнього свята.
3. Приготуйтесь до обговорення про важливість воскресіння. Що можна почерпнути з
наступних запитань? Чому було важливо, щоб Ісус воскрес із мертвих?
Дії 2:22-32
1 Коринтян 15:12-22
Римлян 6:5-11
Ефесян 1:19-23
Ранок Великодня
Переверніть плакат „Шлях на Голгофу”, щоб з’явився напис „Христос Воскрес!” Відвідування
церкви є дуже важливим у день Великодня. Можна також провести сімейний час з Богом вдома.
З дітьми можна побавитися у квест „Святі Скарби”.
Сімейне Великоднє служіння
Лідер служіння: Христос Воскрес!
Присутні: Воістину Воскрес!
Спів: Цей день
Читання Св. Письма: Оберіть один із уривків про Воскресіння:
Матвія 28:1-10
Луки 24:1-49
Марка 16:1-20
Івана 20:1-31
Спів: Спас воскрес!
Обговоріть
Чому важливо було, щоб Ісус воскрес із мертвих?
Дії 2:22-32
1 Коринтян 15:12-22
Римлян 6:5-11
Ефесян 1:19-23
Моліться - Подякуйте Богу, що розбив пута смерті. Подякуйте Богу, що і ми, як Ісус, отримаємо
нові безсмертні тіла.
Спів: Христос Воскрес!

Квест „Святі Скарби”
Приготування
Залучіть дітей до створення предметів для квесту. Деякі можуть бути звичайними хатніми
речами, інші можна зробити з паперу, дерева чи будь-яких інших матеріалів під рукою. Коли
дітей не буде, заховайте предмети квесту.
Приблизний список предметів (можна також додати свої):
1. 30 срібняків (Матвія 26:15) – покладіть п’ятикопійкові монети у мішечок.
2. Пляшка пахощів (Івана 12:3)
3. Чиста біла плащаниця смужками (Матвія 27:59)
4. Хрест (Матвія 27:32-35)
5. Губка (Матвія 27:48)
6. Жереб (Матвія 27:35) – гральні кубики
7. Опрісноки (Матвія 26:26) – крекер (бажано покласти у пакет)
8. Чаша (Матвія 26:27, 39, 42)
9. Пальмові гілки (Матвія 21:8)
10. Тернова гілка (Матвія 27:29)
Інші ідеї:
1. Ангел
2. Великі цвяхи
3. Іграшковий півник
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4. Іграшкове ягнятко
5. Дерево
6. Камінь
**Подумайте також про інші предмети, котрі нагадуватимуть дітям про історії з Біблії за останні
два тижні.
Правила квесту:
1. Нехай діти шукають предмети. Так як вони бачили їх, то точно знатимуть, що шукати.
Проте, було б добре дати їм список.
2. Коли усі речі знайдуться, зберіть дітей і хай вони поділяться тим, що знайшли.
3. Показуючи кожну річ, запитайте дітей про її роль під час Страсного Тижня.
4. Якщо діти вже вміють читати, проте не можуть відгадати звідки ця річ, дайте їм посилання
на уривок з Біблії як підказку.
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Плакат „Шлях на Голгофу”
Матеріали:
• Відрізок голубої (чи чорної) тканини (напр. габардин) розміром 100х50 см
• Відрізок зеленої тканини (напр. габардин) розміром 78х50 см
• Відрізок жовтої тканини (напр. габардин) розміром 100х50 см
• Зелена нитка
• Голуба нитка
• Жовта нитка
• Клей для фетру
• 13 застібок-липучок (смужка довжиною 30 см)
• 1 паличка діаметром 1,5 см, довжиною 54 см
• Листи фетру (А3 чи А4) різних кольорів. Можна цупкий фетр на кружечки і кольори за бажанням:
сірий, білий, червоний, коричневий, тілесний, фіолетовий
• Відрізок шнура діаметром 0,5 см і довжиною 92 см.
Інструкції для виготовлення плакату:
1. Виріжте з зеленої тканини пагорб за розмірами, показаними на малюнку 3А (збережіть обрізки на
потім).
2. Зшийте разом пагорб і небо, обробляючи по всьому периметру (мал. 3Б).
3. Обведіть і виріжте заготовки зі с. 24-30.
4. Виріжте фігурки з фетру для кожної заготовки з пункту 3.
5. Пришийте ворсисті частини липучок до центру кожного фетрового кружечка ззаду.
6. Приклейте відповідні фетрові фігурки до фетрових кружечків як зображено на с. 24-30 (усього має
бути 13 кружечків).
7. До зеленого і голубого плакату пришийте частини липучок, що залишилися за прикладом на мал.
3В (усього 13 штук).
8. Обведіть і виріжте заготовки на с. 21-22.
9. Виріжте фетрові фігурки згідно з заготовками у пункті 8. Зверніть увагу, вони будуть використані
для фігури Ісуса (на с. 20 і слів „ХРИСТОС ВОСКРЕС!”.
10. Приклейте відповідні фетрові фігурки із пункту 9 на жовту тканину, як на мал. 3Г на с. 20 .
11. Намалюйте очі, ніс та рот Ісуса за допомогою чорного маркера як на с. 20.
12. Пришийте жовтий плакат на зелений/голубий плакат по верхньому краю голубою ниткою (див.
мал. 3Ґ).
13. Зробіть другий шов довжиною 2,5 см вниз від першого шва (див. мал. 3Д). Це буде кожухом для
палички.
14. Просвердліть отвори у паличці на 2см (див. мал. 3Е). Якщо немає під рукою дриля, можна
скористатись Варіантом 2 з пункту 16.
15. Вставте паличку у кожух.
16. Варіант 1
Закріпіть кінці шнура, обмотавши скотчем. Протягніть кінці шнура через отвори на кінцях
палички і зав’яжіть вузол чи зв’яжіть шнур (мал. 3Є).
Варіант 2
Обмотайте кінці палички шнуром. Приклейте шнур до палички, щоби шнур не з’їхав до
центру, коли плакат буде повішено на стіну (мал. 3Ж).
Щодо використання Пасхального календаря:
1. Великодній плакат розташуйте позаду плакату „Шлях на Голгофу”. Повісьте на стіну.
2. Тримайте кружечки з фетру в конверті чи пакеті, поруч із Біблією і цим календарем.
3. Перед закінченням вивчення кожного дня із Календаря дозвольте дитині розташувати відповідний
кружечок на плакат. Розміщуйте кружечки знизу догори аж до хреста, а потім над гробницею.
4. На Великдень відгорніть Великодній плакат наперед.
Проста альтернатива плакату з тканини
Якщо ви не мате часу чи бажання робити плакат з тканини, використайте картон і креслярський папір.
Ваші діти можуть намалювати чи розмалювати пагорб, вирізати і приклеїти символи тощо. Потім просто
приклеюйте їх двостороннім скотчем, коли проходите Пасхальний календар для родини.
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Виріжте ці літери з фетрової тканини
збільшіть масштаб літер до 200% при друкуванні

ХРИСТОС
ВОСКРЕС!
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