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

— Що ïоòр³áíо роáèòè, ùоá çасëóжèòè ïраво óв³éòè в Царсòво 
Неáесíе? (Відповіді учнів.)

2. Сï³ëьíа ìоëèòва (çа Божу допомогу в певному наміренні).

УРÎК 2

Тåмà. Дîбðî âід Бîгà.
Мåтà. Нав÷èòè ó÷í³в в³ä÷óваòè òóрáоòó Творцÿ ïро кожíоãо ç 

íас. Роçвèваòè áажаííÿ сï³ëкóваòèсÿ ç Неáесíèì Оò-
цеì çа äоïоìоãою ìоëèòвè.

Хід уðîêу

I. Вñтупнà чàñтинà.
1. Õрèсòèÿíське ïрèв³òаííÿ.
2. Сï³ëьíа ìоëèòва (Подяка Богові çа áатüків, опікунів, які що-

денно пікëуютüся про дітей.).
3. Повòореííÿ вèв÷еíоãо.

— Прèãаäаéòе òеìó ïоïереäíьоãо óрокó. (Відповіді учнів.)
4. Пов³äоìëеííÿ òеìè ³ ìеòè óрокó.

Сьоãоäí³ ìè ïоãоворèìо ïро ïроÿвè Áожо¿ äоïоìоãè ëюäÿì, ÿк³ 
ç в³рою çверòаюòьсÿ äо Госïоäа ÷ереç ìоëèòвó.

II. Îñнîâнà чàñтинà.
1. Роáоòа íаä á³áë³éíèì в³рøеì (Читанка, с. 6).

а) Чèòаííÿ в³рøа ìов÷кè.
á) Поÿсíеííÿ çì³сòó ïро÷èòаíоãо.

2. Роáоòа íаä çавäаííÿì №1 ó çоøèò³ (с. 5).
— Вèкоíаéòе ïроïоíоваíе çавäаííÿ ³ скаж³òь, ÿк ìожíа вèсëо-

вèòè своº ïроõаííÿ äо Áоãа. 
(Зашифроване сëово — моëитва.)
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Моëèòва – це роçìова ç Áоãоì. Воíа íеоáõ³äíа äëÿ íас òак, ÿк 

ïов³òрÿ ³ ¿жа. І в раäосò³, ³ в ïе÷аë³, ³ коëè íаì ùось ïоòр³áíо, ìè 
ïовèíí³ çверòаòèсÿ äо Áоãа ç ìоëèòвою. А Госïоäь äóже äоáрèé 
³ ìèëосòèвèé äо íас, ³ ÿкùо ìè в³ä ÷èсòоãо серцÿ ç в³рою áóäеìо 
ïросèòè Йоãо ïро сво¿ ïоòреáè, В³í вèкоíаº íаø³ áажаííÿ ³ äасòь 
все, ùо íаì íеоáõ³äíо. Прè цьоìó ïоòр³áíо ïовí³сòю ïокëасòèсÿ íа 
Йоãо свÿòó воëю ³ òерïеëèво ÷екаòè, òоìó ùо ò³ëькè оäèí Госïоäь 
çíаº, ùо ³ коëè íаì äаòè – ùо äëÿ íас корèсòíе, а ùо øк³äëèве.

3. Роáоòа íаä оïов³äаííÿì Á. Гаíаãо «Сïасè, Госïоäè» (Чи-
танка, с. 6-7).

а) Чèòаííÿ оïов³äаííÿ ó÷íÿìè «ëаíцюжкоì».
á) Аíаë³ç ïро÷èòаíоãо.
— Що сòаëосÿ ç õëоï÷èкаìè, ÿк³ ëовèëè рèáó? (Відповіді учнів.)
— Äе çаáëóкаëа ä³в÷èíа-ãеоëоã? (У тайçі.)
— Що врÿòóваëо ä³в÷èíó? (Моëитва.)
— Коãо ïосëав Госïоäь íа äоïоìоãó ä³в÷èí³? (Старенüкого ді-

дуся.)
— Що ìоãëо сòаòèсÿ ç ä³в÷èíою, ÿкáè воíа íе çверíóëасÿ çа äо-

ïоìоãою äо Áоãа? (Відповіді учнів.)
— Чоìó õëоï÷èкè íе ïоïросèëè в Госïоäа ïоìо÷³? (Бо вони не 

вміëи моëитися.)
— Õòо ìоëèвсÿ çа íèõ ц³ëó í³÷? (Відповіді учнів.)
— Чè ïо÷óв Áоã ìоëèòвó áаáóс³? (Відповіді учнів.)
— Äо ÷оãо ïоä³áíе ëюäське жèòòÿ íа çеìë³? (Відповіді учнів.)
— Зíаéä³òь ó òексò³ сëова, в ÿкèõ вкаçаíо, ç ÿкèìè сëоваìè сë³ä 

çверòаòèсÿ äо Госïоäа ó ïоòреáаõ? (Відповіді учнів.)
4. Роáоòа íаä çавäаííÿì №2 ó çоøèò³ (с. 5).

(Учні роçфарáовуютü іëюстраöію до оповідання Б. Ганаго «Спаси, Гос-
поди!»)

5. Роáоòа íаä в³рøеì «О Госïоäè, Вëаäèко Всеáëажеííèé» 
(Читанка, с.7).

а) Чèòаííÿ в³рøа ìов÷кè.
á) Поÿсíеííÿ çì³сòó ïро÷èòаíоãо.

III. Ïідñумêîâà чàñтинà.
1. Уçаãаëьíеííÿ вèв÷еíоãо.
2. Сï³ëьíа ìоëèòва (çа вміння áути посëушними Богові).
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УРÎК 3

Тåмà. Ëþдинà – âінåöü Бîæîгî тâîðіння.
Мåтà. Äоïоìоãòè ó÷íÿì çроçóì³òè осоáëèв³сòь ëюäèíè – 

íаéá³ëьø äоскоíаëоãо òвор³ííÿ Áожоãо íа çеìë³. 
Роçвèваòè áажаííÿ ó÷í³в çáер³ãаòè ÷èсòоòó серцÿ, аáè 
áóòè äосòоéíèìè íаçèваòèсÿ Áожèìè ä³òьìè.

Хід уðîêу

I. Вñтупнà чàñтинà.
1. Õрèсòèÿíське ïрèв³òаííÿ.
2. Сï³ëьíа ìоëèòва (çа çáереження серöя від гріõа).
3. Повòореííÿ вèв÷еíоãо.

— Прèãаäаéòе, ÿк ïов’ÿçаíèé вèäèìèé св³ò ³ç íевèäèìèì св³òоì. 
(Відповіді учнів.)

4. Пов³äоìëеííÿ òеìè ³ ìеòè óрокó.
На сьоãоäí³øíьоìó óроц³ кожеí ç íас çаäóìаºòьсÿ: кèì в³í º ³ 

кèì в³í ïовèíеí áóòè.

II. Îñнîâнà чàñтинà.
1. Роçïов³äь ó÷èòеëÿ ïро òвор³ííÿ Áоже.

Мè вже çíаºìо, ùо º ре÷³, ÿк³ ëюäèíа íе ìоãëа á сòворèòè. Це 
íеáо, çеìëÿ, р³кè, ìорÿ, çор³, росëèíè ³ òварèíè. Все òе, ùо сòворèв 
Áоã, ïрекрасíе ³ роçóìíе. Кв³òаì Творець äав красó ³ í³жíèé 
ароìаò. Пòаõ³в Áоã соòворèв крèëаòèìè, ùоá воíè, ë³òаю÷è íаä 
çеìëею, íаãаäóваëè íаì ïро Аíãеë³в. Коëè Áоã соòворèв вèäèìèé 
св³ò, íасòóïèëè òèøа ³ сïок³é. Тварèíè жèëè соá³ сереä роçк³øíо¿ 
çеëеí³ òа ïаõó÷èõ кв³ò³в. Вс³ áóëè р³вí³ ì³ж соáою, í³õòо í³коãо íе 
оáражав. Та áракóваëо роçóìíоãо òвор³ííÿ, ÿке ìоãëо á óïравëÿòè 
вс³ìа вèäаìè òвор³íь. Тоä³ Áоã соòворèв íев³äоìó äо цèõ ï³р ³сòоòó – 
ïерøó ëюäèíó, ÿк³é вс³ çв³р³ ïо÷аëè сëóжèòè. В ëюäèíè áóëо òе, 
÷оãо íе áóëо ó òварèí: ïрÿìа ïосòава, роçóìí³ о÷³, ïрацьовèò³ рóкè. 
Наéãоëовí³øèì áóëо òе, ùо ëюäèíа оòрèìаëа äóøó: воíа ìоãëа 
ïëакаòè ³ раä³òè, сóìóваòè ³ ëюáèòè, áа÷èòè äоáро, ÿке вèõоäèòь в³ä 
Áоãа, ³ ïрèíосèòè äоáро ³íøèì ëюäÿì. Аäже Áоã соòворèв ëюäèíó 
íе òак, ÿк ³íø³ òвор³ííÿ. В³í соòворèв ¿¿ ïо-осоáëèвоìó. 
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2. Роáоòа íаä á³áë³éíèì в³рøеì (Читанка, с. 6).

а) Чèòаííÿ ó÷íÿìè в³рøа ìов÷кè.
á) Аíаë³ç ïро÷èòаíоãо.
— На ÷èé оáраç сòворèв Áоã ëюäèíó? (Відповіді учнів.)
— Що оçíа÷аº áóòè ïоä³áíèì íа Áоãа?
(Уподіáнюватися на Бога у доáриõ вчинкаõ.)
Наì, ëюäÿì, Áоã äав áеçсìерòíó äóøó ³ осоáëèве ïрèçíа÷еííÿ: 

ï³çíаваòè Йоãо, сòаваòè óсе краùèìè ³ äоáр³øèìè, òоáòо 
óäоскоíаëюваòèсÿ в ëюáов³ äо Ньоãо òа оäèí äо оäíоãо, оòрèìóю÷è 
в³ä цьоãо äеäаë³ á³ëьøó раä³сòь ó жèòò³. Коëè ìè íав÷èìосÿ в³äкèäаòè 
в³ä сеáе çëо ³ ÷èíèòè ëèøе äоáр³ в÷èíкè, ìè çìожеìо íаçèваòèсÿ 
Áожèìè ä³òьìè.

3. Роáоòа íаä çавäаííÿì №1 ó çоøèò³ (с. 6).
4. Роáоòа íаä çавäаííÿì №2 ó çоøèò³ (с. 6).
5. Роáоòа íаä çавäаííÿì №3 ó çоøèò³ (с. 6).

Äëÿ òоãо, ùоá íаçèваòèсÿ Áожою äèòèíою, ïоòр³áíо роáèòè 
ëèøе äоáр³ сïравè.

— Наçв³òь ³íø³ äоáр³ ä³ëа, ÿк³ íе çãаäаí³ ó çавäаíí³, аëе ¿õ 
ïоòр³áíо вèкоíóваòè.

6. Роáоòа íаä в³рøеì «Поëе – це øкоëа» (Читанка, с. 9).
7. Роáоòа íаä оïов³äаííÿì В. Сóõоìëèíськоãо «Як Ôеäько 

в³ä÷óв ó соá³ Люäèíó» (Читанка, с. 8-9).
а) Чèòаííÿ оïов³äаííÿ ó÷íÿìè «ëаíцюжкоì».
á) Аíаë³ç ïро÷èòаíоãо
— Що çаважаëо Ôеäьков³ áóòè ïоä³áíèì íа Áоãа? (Ëінü.)
— Õòо äоïоì³ã õëоï÷èков³ сïравëÿòèсÿ ç ë³ííю? (Ëюдина.)
— Зíаéä³òь ³ çа÷èòаéòе, äе çíаõоäèòьсÿ Люäèíа, коòра все áа÷èòь 

³ все çíаº. (Відповіді учнів.)
— З ÿко¿ ë³òерè íаïèсаíо сëово «Люäèíа»? (Відповіді учнів.)
— Чоìó ³ìеííèк çаãаëьíо¿ íаçвè íаïèсаíо ç веëèко¿ áóквè?
(Відповіді учнів.)
Саìе цÿ Люäèíа, ÿка жèве ó серц³ кожíоãо ç íас, ³ º Оáраçоì 

Áожèì, аáо íаøою сов³сòю. Воíа вкаçóº íаì, ùо óãоäíе Áоãó ³ ùо 
íеóãоäíе, ùо ïоòр³áíо ³ ÷оãо íе ìожíа роáèòè. Сов³сòь íе ò³ëькè 
вкаçóº, аëе é сïоíóкаº ëюäèíó äо вèкоíаííÿ цьоãо, ïрè÷оìó çа 
вèкоíаííÿ íаãороäжóº вò³õою, а çа íевèкоíаííÿ караº äокораìè 
сóìë³ííÿ.
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— Зíаéä³òь ³ çа÷èòаéòе, ÿк Ôеäько раä³в, ùо ïосëóõавсÿ ãоëосó 

Áожоãо. (Відповіді учнів.)
8. Роáоòа íаä çавäаííÿì №4 ó çоøèò³ (с. 7).

(Учні роçфарáовуютü іëюстраöію до оповідання В. Суõомëинсüкого «ßк 
Ôедüко відчув у соáі Ëюдину».)

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

— Що ïоòр³áíо роáèòè äëÿ òоãо, ùоá çáереãòè сов³сòь ÷èсòою?
(Відповіді учнів.)

2. Сï³ëьíа ìоëèòва çа áажаííÿ ïрожèваòè çã³äíо Áожо¿ воë³.

УРÎК 4

Тåмà. Дàðи Бîæі для лþдини.
Мåтà. Нав÷èòè ó÷í³в в³ä÷óваòè òóрáоòó Творцÿ ïро кожíоãо 

ç íас. Вèõовóваòè áажаííÿ роáèòè äоáр³ сïравè кожíоãо 
äíÿ.

Хід уðîêу

I. Вñтупнà чàñтинà.
1. Õрèсòèÿíське ïрèв³òаííÿ.
2. Сï³ëьíа ìоëèòва. (Подяка Богові çа сüогоднішній денü.)
3. Повòореííÿ вèв÷еíоãо.

— Як íаçèваюòь ä³òеé, коòр³ роáëÿòь äоáро ³íøèì? (Божі діти.)
4. Пов³äоìëеííÿ òеìè ³ ìеòè óрокó.

Якùо ìè íаçèваºìо сеáе Áожèìè ä³òьìè, òо Áоã äëÿ íас º íаøèì 
äоáрèì Áаòькоì, ÿкèé äáаº ³ ï³кëóºòьсÿ ïро кожíоãо ç íас. Про òе, 
ÿк Оòець Неáесíèé òóрáóºòьсÿ ïро сво¿õ ä³òеé, ìè ³ ïоãоворèìо íа 
сьоãоäí³øíьоìó óроц³.

II. Îñнîâнà чàñтинà.
1. Роçïов³äь ó÷èòеëÿ ïро Áоже ï³кëóваííÿ ïро ëюäèíó.
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Ісóс Õрèсòос ó÷èв, ùо Áоã òóрáóºòьсÿ ïро вс³õ òварèí, а 

осоáëèво ïро ëюäеé. Госïоäь òóрáóºòьсÿ ïро íас á³ëьøе ³ краùе, 
í³ж íаéроçóìí³øèé ³ íаéäоáр³øèé áаòько ïро сво¿õ ä³òеé. В³í íаì 
ïоäаº Свою ïоì³÷ ó всьоìó, ùо íеоáõ³äíо в жèòò³ íаøоìó ³ ùо 
сëóжèòь äëÿ íаøо¿ корèсò³.

2. Роáоòа íаä á³áë³éíèì в³рøеì (Читанка, с. 10).
а) Чèòаííÿ в³рøа õороì.
á) Аíаë³ç ïро÷èòаíоãо.
— Як òóрáóвавсÿ Творець ïро сво¿õ ä³òеé?
(Відповіді учнів.)  
Прè õреùеíí³ кожí³é ëюäèí³ Áоã äаº Аíãеëа-Õороíèòеëÿ, ÿкèé 

все жèòòÿ çíаõоäèòьсÿ ïорÿä ç íею, áëаãосëовëÿю÷è ¿¿ íа äоáр³ 
сïравè ³ в÷èíкè, íевèäèìо оõороíÿº в³ä р³çíоãо çëа. А çëèõ ³ 
ïоãаíèõ ëюäеé Свÿòèé Аíãеë çаëèøаº. Äо своãо Аíãеëа-Õороíèòеëÿ 
ìè ïовèíí³ çверòаòèсÿ ùоäíÿ. 

Аíãеë ïосò³éíо оáер³ãаº íас в³ä çëа. А враíц³, ÿк ò³ëькè ç³øëе íа 
çеìëю соíе÷ко сво¿ ïерø³ ïроì³íц³, Аíãеë ïосï³øаº роçáóäèòè íас 
ç³ сíó, ùоá ìè ìоãëè ïоäÿкóваòè Áоãов³ çа сïок³éíó í³÷ òа ïо÷аòок 
íовоãо äíÿ.

— Чè в³ä÷óваëè вè коëè-íеáóäь, ÿк Аíãеë áóäèòь вас? (Відповіді 
учнів.)

3. Роáоòа íаä òексòоì òворó (Читанка, с.10).
а) Чèòаííÿ ó÷íÿìè òексòó ìов÷кè.
á) Аíаë³ç ïро÷èòаíоãо
— Õòо íаìаãаºòьсÿ в³ä³рваòè вас в³ä ïоäóøкè ùораíкó?
(Відповіді учнів.)
— Зíаéä³òь ³ çа÷èòаéòе, ùо ïроìовëÿº Аíãеë äо кожíоãо ç вас.
(Відповіді учнів.)
— Що вè ïовèíí³ çроáèòè оäраçó, роçïëюùèвøè о÷³?
(Подякувати Богові çа новий денü.)
— А ÷оãо õо÷е Аíãеë в³ä кожíоãо ç вас, коëè áóäèòь ç³ сíó?
(Äоáриõ справ.)

4. Роáоòа íаä çавäаííÿì №1 ó çоøèò³ (с. 8).
(Äіти çаписуютü імена своїõ õресниõ áатüків.)

5. Роáоòа íаä çавäаííÿì №2 ó çоøèò³ (с. 8).
(Äіти роçфарáовуютü маëюнок «Àнгеë-Õоронитеëü».)

6. Роáоòа íаä оïов³äаííÿì «Урок» (Читанка, с. 11).
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а) Чèòаííÿ оïов³äаííÿ в÷èòеëеì.
á) Аíаë³ç ïросëóõаíоãо.
— Як áаòько çäèвóвав своãо сèíа? (Відповіді учнів.)
— Äо ÿкоãо вèсíовкó ïрèéøов õëоï÷èк? (Відповіді учнів.)
— Чоìó Áоãа ìè íаçèваºìо Творцеì? (Відповіді учнів.)

7. Роáоòа íаä в³рøеì «Тóрáоòа Творцÿ» (Читанка, с. 10-11).
а) Чèòаííÿ в³рøа ó÷íÿìè ìов÷кè.
á) Аíаë³ç ïро÷èòаíоãо.
— Про ÿк³ Áож³ òвор³ííÿ, íеоáõ³äí³ äëÿ жèòòÿ, роçïов³äаºòьсÿ ó 

в³рø³? (Відповіді учнів.)

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

— Як Áоã òóрáóºòьсÿ ïро кожíоãо ç íас? (Відповіді учнів.)
2. Сï³ëьíа ìоëèòва. (Подяка Богові çа Àнгеëа-Õоронитеëя, який 

оáерігає нас від çëа.)

УРÎК 5

Тåмà. Зàâдàння лþдини у ñâіті.
Мåтà. Оçíаéоìèòè ó÷í³в ç äвоìа скëаäовèìè ëюäèíè – ò³ëоì 

³ äóøею. Роçвèваòè áажаííÿ ä³òеé ï³çíаòè Áож³ ïравäè  
òа жèòè çа íèìè.

Хід уðîêу

I. Вñтупнà чàñтинà.
1. Õрèсòèÿíське ïрèв³òаííÿ.
2. Сï³ëьíа ìоëèòва (çа подоëання спокус світу).
3. Повòореííÿ вèв÷еíоãо ìаòер³аëó.

— Наä ÿкою òеìою ìè ïрацюваëè íа ïоïереäíьоìó óроц³? (Від-
повіді учнів.)

— У ÿкоìó св³ò³ ìè ïрожèваºìо çараç? (Відповіді учнів.)
— У ÿкоìó св³ò³ ìè ïроäовжèìо своº жèòòÿ? (Відповіді учнів.)
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