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Сохань Галина. Як навчити учнів мислити креативно?
Креативність вважають трендом сучасної освіти. У педагогіці все більше
з’являється понять з прив’язкою до слова «креативність». Наприклад,
креативна освіта, креативна педагогіка, дизайн мислення тощо. Так що ж таке
креативне мислення?
Креативне мислення – це нестандартне мислення, здатне продукувати
несподівані рішення чи навіть відкриття. Воно, образно кажучи, не дружить із
стереотипним мисленням. Добре розвинене креативне мислення дозволяє
людині поєднати несумісні, на перший погляд, речі в щоденному житті; це
здатність до нового незвичного бачення проблеми або ситуації. До речі, в
українській мові є чудовий синонім – творче мислення.
Пропоную кілька дидактичних вправ з християнської етики, які
розвиватимуть креативне мислення в учнів на уроках. Наприклад,
запропонуйте учням знайти щось спільне між двома-трьома непоєднуваними
(це тільки на перший погляд) предметами, а потім поміркуйте, як їх можна
об’єднати воєдино. До речі, це не новий підхід. У літературі таке явище вже
давно називається оксимороном (пам’ятаєте хрестоматійні вислови класиків:
«жити мертвим боюсь», «я буду крізь сльози сміятись» тощо).
Щодо уроків християнської етики, то запропонуйте учням поміркувати
над питанням: що спільного між печеною рибою, медовим стільником і
Воскресінням Господнім. Відповідь пошукайте в одному з Євангелій.
Поміркуйте над таким типом завданням. У запропонованих матеріалах творчої
майстерні можна знайти чимало схожих завдань.
Також можна запропонувати учням виконати дидактичну вправу, яка не
лише розвиватиме в них креативне мислення, а й формуватиме мовні
компетентності (знання державної мови), скажімо, поглибить їх знання з
української мови, навчить шукати рішення. Ідея запозичена – див. Міхалко М.
21 спосіб мислити креативно. – Харків, 2019. – 400с.
1.

Пригадайте українську абетку. Запишіть кожну літеру з нового рядка.
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2.

Навпроти кожної літери напишіть ім’я біблійної особи, яке починається

з вказаної букви. Оскільки завдання складне, бо необхідно записати на
максимальну кількість літер конкретних осіб, дозвольмо учням не лише
пригадувати відомих їм осіб, а й з допомогою Біблії, інтернету (загалом усіх
можливих засобів, навіть зателефонувати фахівцю) знаходити імена на
конкретні букви.
Опісля нехай кожен учень відповідно до першої букви свого прізвища

3.

вибере біблійну особу (наприклад, Петренко вибирає Павла) і складе розповідь
про цю біблійну особу. Оскільки у класі може бути кілька учнів, у яких
прізвище починається на одну і ту ж літеру, то варто запропонувати їм
попрацювати у групі або вибрати з певного переліку (якщо на одну букву
вказано більше осіб) імена різних біблійних осіб. Це пошукова робота, яка
може бути виконана у позаурочний час.
А

Адам, Авраам, Анна, Андрій
Первозванний
Бог
Вірсафія, Вартимей, Вероніка
Гедеон
Ґоліаф

Н

Ной, Натан

О
П
Р
С

Давид, Даниїл
Естер, Ездра, Екклезіаст
Єва,
Єремія,
Єлизавета,
Єзикеїл
Ж Жінки-мироносиці

Т
У
Ф

Овед (Рут.4, 21, дід Давида)
Петро, Павло, Понтій Пилат
Рахиль, Рут, Ревека, Рувим
Самсон, Саул, Соломон,
Сара, Степан
Тадей, Тимофій
Урія
Фома, Філолог (Рим.16, 15)

Б
В
Г
Ґ
Д
Е
Є

З
И
І
Ї
Й

Х

Захарій, Закхей
Ц
–––
Ч
Ісаак, Ісая, Ілля, Іван Богослов Ш
–––
Щ
Йосип (син Якова), Йов, Ь
Йосип Ариматейський
К Каяфа, Корнилій
Ю
Л Лазар
Я
М Мойсей, Макавеї, Марія,
Марта, Матвій
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Ісус
Христос,
Іван
Хреститель
Ціппора (дружина Мойсея)
–––
–––
–––
–––
Юдита, Юда
Яфет, Яків, Яір
Успіхів у виконанні
завдання!

4.

Учні презентують свої роботи.

5.

Дорогі вчителі, подякуйте учням за їх роботу і заохочуйте до виконання

вправ, які розвивають не лише творче мислення, а й формують в учнів певні
компетентності, ну хоча б знання рідної мови через формат запису абетки. До
речі, перед тим, як пропонувати учням таку вправу, спробуйте спершу
виконати самі. Не бійтеся помилятися! Я також не записала біблійних постатей
напроти всіх букв. А на конкретні букви ще таки є імена в Біблії. Міркуйте!
Розвивають креативне мислення в учнів й артбуки. Їх ще називають
креативні книги, зроблені власноруч. Матеріалом для виготовлення артбуку
може бути будь-що: спробуйте поєднати пластик, папір, тканину, дерево, фетр
і навіть сіль. Нашим вчителям творчої майстерні це вдалося.
Як створити артбук? Прислухайтеся до порад
• Подолайте стереотипи і створіть креативну книгу не тільки для читання, а
й для споглядання;
• Дайте вільний простір думці творити без певних правил і обмежень;
• Розвивайте своє творче мислення, поєднуючи несумісні деталі на
«сторінках» артбуків;
• Не намагайтеся знайти певні правила для виготовлення артбуків,
створюйте їх самі, пропонуйте іншим. Не копіюйте інших – це не цікаво!
Креативна книжка-подушка. Як створити її?
• Усе, що Вам знадобиться, - це залишки тканини, кольорові нитки, синтепон
(м’яка основа), ґудзики і … трохи ідей.
• Спробуйте створити тематичну сторінку: напишіть (вишийте) на ній
ключове слово, цитату, створіть (пришийте, намалюйте) зображення.
• Спробуйте пошити сторінку: з’єднайте два клаптики тканини, в середині
яких рівномірно розмістіть м’яку основу.
• Створіть кілька таких сторінок.
• Сторінки скріпіть між собою мереживом, бантом або просто машинним чи
ручним швом.
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• Додайте окремі деталі, які можуть зацікавити читача, наприклад, маленьку
кишеньку, в яку можна покласти шоколадку чи інший сюрприз.
• Вибирайте приємну на дотик тканину.
•

Поєднуйте кольори, які тішать очі.

Творіть на радість собі та іншим!
Отже, креативте, насолоджуйтесь і даруйте знання, уміння, навики,
етичні цінності іншим.
Васьків Леся. Як зацікавити учнів читанням Біблії
Тема уроку: «Біблія – Слово Боже до людини»
Мета уроку: ознайомити учнів із структурою, історією написання,
авторством Біблії; плекати у школярів шанобливе ставлення до Книги книг;
розвивати в учнів уміння працювати з біблійними текстами, формувати
розуміння значення Біблії у житті людини, активізувати креативне мислення у
процесі роботи з артбуком.
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Тип уроку: інтерактивний.
Обладнання: Біблія, матеріали для створення артбуку.
Методи, форми роботи: словесні і наочні методи, робота в групах.
Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань
Повторення вивченого матеріалу у формі бесіди:
•

Яку науку називають християнська етика?

•

Що таке мораль?

•

Які ви знаєте моральні цінності?

•

У якій книзі викладені основні норми християнської моралі?

(Підготовлений друкований малюнок із зображенням титульної сторінки
Біблії учень розміщує на першій сторінці артбуку).
II. Вивчення і закріплення нового матеріалу
1.

Вступна дидактична вправа до теми
• Ознайомлення із темою та планом роботи на уроці.
• Читання вірша «Над книгою» С.Загорулько
Над книгою

Сторінками Книги Святої,

Що втамує в дорозі спрагу,

Мов потоком полину живим,

Дасть підтримку у скрутну мить.

І знайду я у Божому слові

Сам до серця мого промовляє

Шлях до неба, в Господній дім.

Мій Спаситель і Батько мій,

Віднайду те, що дасть наснагу,

Я

над

книгою

нижче

схиляюсь:
Те, що рани здатне зцілить.

2.

«Вчи, Господь, я навіки Твій!»

Дізнаємося будову Біблії
Біблія – сакральна пам’ятка. У перекладі з грецької мови цей термін

перекладається як «книги». Біблію також називають Святим Письмом, Словом
Божим, Книгою Книг. Писалася вона різними мовами понад півтори тисячі
років. Авторів Біблії багато – понад 40. Серед них – пророки, євангелісти,
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апостоли, люди різних суспільних верств та професій. Так, Ісус Навин був
полководцем, Соломон – царем, Даниїл – царським радником, Амос –
пастухом, Петро – рибалкою, Лука – лікарем. Проте головним автором Біблії
є Бог, який давав натхнення кожному авторові зокрема і в такий спосіб ніс своє
Слово до людей.
Біблія складається із двох частин – Старого та Нового Завітів. Старий
Завіт налічує 47 книг, що були написані до народження Ісуса Христа на івриті,
арамейській та грецькій мовах. До їх складу входять: П’ятикнижжя Мойсеєве
(містить 10 Божих заповідей, оповідає про створення Богом світу та людини,
Ноїв ковчег тощо), історичні книги (розповідають про історію ізраїльського
народу), поетичні книги (у віршованій формі оспівують життєву мудрість
богообраного люду), пророчі книги (містять пророцтва, зокрема, про
народження Христа – Спасителя світу).
Новий Завіт містить 27 книг, написаних після смерті та воскресіння
Христа грецькою мовою. Вони складаються із чотирьох Євангелій (це слово у
перекладі з грецької мови перекладається як «добра звістка»). Авторами
Євангелій є Матвій, Марко, Лука та Іван. Добра новина, яку несуть світу
Євангелисти – звістка про народження, служіння та спасительну жертву Ісуса
Христа. До структури Нового Заповіту входять також Дії святих апостолів,
послання апостолів та книга Одкровення Івана Богослова . Основна ідея
Нового Завіту – донести людям звістку про прихід на землю Месії – Спасителя
Ісуса Христа, який заради порятунку людей та з великої любові до них пішов
на мученицьку смерть, був розп’ятий, а потім воскрес.
(Учні ознайомлюються із структурою Святого Письма, складаючи
кольорову схему артбуку, а також приклеюють ікону Ісуса Христа).
3.

Цікаво знати!

•

Текст Біблії має цікаву структуру у вигляді шифру. Він поділяється на

книги, книги – на розділи, розділи – на вірші. Таке «шифрування» полегшує
пошук біблійного тексту. До прикладу, таке скорочення Мт. 2, 4 означає:
Євангеліє від Матвія, другий розділ, четвертий вірш.
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(Учні проходять біблійний інструктаж – на відповідній сторінці артбуку на
смужках паперу самостійно шукають витяги із Святого Письма).

•

Біблію повністю або частково перекладено 2426 мовами світу. Першим

перекладом Біблії старослов’янською мовою є Острозька Біблія (1581 р.). З
ініціативи князя Костянтина Острозького його здійснили

викладачі

Острозької академії на чолі з ректором Герасимом Смотрицьким, а надрукував
Острозьку Біблію Іван Федоров. Новітні переклади Біблії зробили
Пантелеймон Куліш, Іван Пулюй, Іван Нечуй-Левицький, митрополит Іларіон
(Іван Огієнко), Іван Хоменко та о. Рафаїл Турконяк (за свій переклад він був
удостоєний Державної премії імені Тараса Шевченка).
(Учні вибирають відповідні фотографії перекладачів Святого Письма на
сторінці артбуку).
•

Видатний український мандрівний філософ Григорій Сковорода називав

Біблію символічним текстом, який має глибоке внутрішнє наповнення, несе
важливу інформацію, яку слід навчитися розуміти. Символічними у тексі
Святого Письма є, наприклад, числа, образи тварин, птахів та рослин.
Символічними є навіть образи та зображення євангелістів (Матвій - ангел,
Марко – лев, Лука – віл, Іван – орел.
(Учні ознайомлюються із символічним світом Біблії, розкладаючи стрічки на
відповідних сторінках артбуку).
4.

Дидактична вправа «Мікрофон»

•

Чому Біблію називають Святою Книгою, «Світлом для світу»?

•

Чому Боже слово, як стверджує автор вірша, дає наснагу та зцілює?
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•

Як ви розумієте цитату із Біблії: «Для моєї ноги Твоє слово – світильник,

то світло для стежки моєї» (Книга Псалмів 118, 105)?
•

З яких частин складається Біблія?

•

Про що розповідає Старий Завіт?

•

Яка головна ідея Нового Завіту?

•

Якими мовами було написане Святе Письмо?

•

Хто перекладав Біблію?

•

Учитель читає оповідання.

5.

Оповідання Бруно Фереро «Книжка». Читаємо і обговорюємо
Первісток однієї багатої сім’ї приїхав додому в переддень отримання

диплому. У їхній родині й серед знайомих було заведено вручати випускникові
вищого навчального закладу подарунок. Батько разом із сином відвідали
найвідоміші автомобільні салони міста, і врешті знайшли найкращий
автомобіль.
Юнак був певен, що в день, коли отримає диплом, перед його будинком
стоятиме

новеньке

блискуче

авто

з

баком

пального.

Яким же було його здивування, коли у той довгоочікуваний день назустріч
синові вийшов усміхнений батько із… книжкою в ручі. Це було Святе Письмо.
Хлопець із люттю відкинув книгу, і з того дня й слова не промовив до батька.
За

кілька

Додому

місяців

привела

знайшов

його

роботу

лише

вістка

у
про

віддаленому
батькову

місці.
смерть.

Уночі, напередодні похорону, переглядаючи нотатки на письмовому столі
батька,

знайшов

Святе

Письмо

–

останній

батьків

дарунок.

Зворушений юнак розгорнув книгу, обережно здуваючи з неї пилюку. Між
сторінками знайшов чек, датований днем отриманням диплому. Зазначена
сума

точно

відповідала

вартості

вибраного

колись

автомобіля.

Немає користи від непрочитаної книги, що лежить на полиці, припавши
порохом, але серед її сторінок можна знайти те, чого давно прагнемо.
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•

Який висновок можемо зробити із прочитаного? У чому цінність

«непримітних речей»?
6.

Робота зі Святим Письмом у групах

Гра «Швидка біблійна допомога». Учитель об’єднує учнів у декілька груп.
Школярі «діагностують захворювання» (сум, лінощі, та невпевненість тощо)
і, користуючись матеріалом артбуку – відповідними цитатами з Біблії,
записаними у скороченому вигляді, самостійно знаходять їх у тексті Святого
Письма, зачитують їх і у такий спосіб зцілюють недугу.
Для закріплення пройденого матеріалу учні переглядають короткий
відеоролик «Хто написав Біблію» (режим доступу: лінки на ролик
https://www.youtube.com/watch?v=_KtmetD0N3g&feature=emb_logo)

Учні розучують пісню з рухами «Хоч малий ще, але маю Біблію свою»
(режим доступу: лінки на ролик https://youtu.be/Z3jQAPIcNCM)
ІІІ. Підсумок уроку
Сьогодні на уроці я:
• дізнався багато цікавого про Біблію, її зміст, історію написання та
перекладів;
• зрозумів, чому Біблію називають «Словом Божим до людини»;
• навчився працювати із текстом Святого Письма та артбуком;
• запам’ятав, із яких книг склалається Біблія, а також основні положення
біблійної символіки.
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Дзюбинська Лариса. Експериментуємо з інтегрованим навчанням
християнської етики: витоки української дипломатії (урок-проєкт у
старшій школі)
Тема уроку: Дипломат України ХХІ століття
Мета: дослідити роль дипломатичної служби як важливої складової
успіху України на міжнародній арені; спрямувати учнів на вивчення
історичних засад дипломатичної служби України; формувати в учнів
переконання, що формування професійних якостей дипломата повинно
відбуватись

на

фундаментальній

основі

духовних

цінностей,

на

християнському вченні; виховувати любов до України та свого народу;
формувати креативне мислення учнів шляхом залучення до творчості,
новаторської діяльності, створення

нового через здатність нестандартно

мислити; формувати ключові компетентності.
Дидактичні цілі уроку-проєкту: стимулювання інтересу до визначеної
теми; оволодіння учнями певною сумою інтегрованих знань, пов’язаних з
реальним життям; формування в учнів світоглядних орієнтирів; формування в
учнів

інтегрованого

сприйняття

суспільних

явищ;

розвиток

умінь

орієнтуватися в інформаційному просторі; розвиток творчих здібностей учнів,
креативного мислення.
Тип уроку: інтерактивний інтегрований урок християнської етики та
основ дипломатії», урок – проєкт.
Обладнання: Біблія, Закон

України «Про державну службу», Закон

України «Про дипломатичну службу України».
Використання
актуалістичний;

методів

розвитку

креативності:

навчально-розвивальний;

мотиваційно-

пошуковий;

творчо-

результативний.
Хід уроку
Учасники уроку – проєкту захищають свої дослідження за орієнтованими
темами:
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Дипломатична служба України – важлива складова успіху України в

1.
світі.
2.

Князь Володимир – великий стратег, політик, дипломат.

3.

Дипломат, дипломатична служба – невід’ємні складові історії,

державотворчих процесів
Дипломатична служба України – важлива складова успіху України в

4.
світі.
5.

Князь Володимир – великий стратег, політик, дипломат.

6.

Дипломат, дипломатична служба – невід’ємні складові історії,

державотворчих процесів.
7.

Складові особистості та професійної діяльності.

8.

Дипломатична діяльність митрополита Андрея Шептицького.

9.

Яким же він має бути дипломат України XXI сторіччя?
Змістова структура заняття

І частина. Дипломатична служба України – важлива складова успіху України
в світі.
ІІ частина. Князь Володимир - великий стратег, політик, дипломат.
ІІІ частина. Дипломат, дипломатична служба – невід’ємні складові історії,
державотворчих процесів.
ІV частина. Складові особистості та професійної діяльності дипломата.
V частина. Законодавчі документи та вимоги до дипломатів.
VІ частина. Ісус Христос – моральний ідеал.
VІІ частина. Дипломатична діяльність митрополита Андрея Шептицького.
VІІІ частина. З досвіду дипломатичної роботи.
ІХ частина. Яким же він має бути дипломат України XXI сторіччя?
Виготовлення артбуку «Мудрість життя. Будь світлом для світу»
Створення та використання артбуків в освітній діяльності додає нові
родзинки до уроків та формує креативність учнів: креативну уяву, креативне
мислення, креативну грамотність.
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Майбутнє України залежить від духовного виховання, від цінностей, які
закладаються в серця молоді, від усвідомлення ідентичності зі своїм народом,
від мудрої книжки, рідного українського слова.
Основна ідея: сприяти вихованню духовно багатої особистості учня на
основі духовних засад вчення Митрополита Андрея Шептицького.
1.Вибір змісту. Має бути для дітей корисним, лаконічним для розуміння
та практичним для виконання. Кожна дитина повинна зрозуміти, що даний
матеріал є підготовлений конкретно для неї з любов’ю.
Кожна сторінка має свою тематичну назву. До неї розміщено слова
Митрополита, що звернені до дитини. Книга оформлена як путівник,
порадник, послання, що веде дитину до Божої мудрості.
2.Вибір заголовку. «Мудрість життя. Будь світлом для світу».
3.Вибір формату: На листках картону наклеїмо різнокольорові сторінки з
надрукованим матеріалом, урізноманітнено вирізками. Сторінки книги
зв’язані кольоровою стрічкою. Етапи створення артбуку:
1.

Вибір теми: назва, Учні обирають тему артбуку, обговорюють його
змістове наповнення змістове наповнення. «Мудрість життя. Будь
світлом для світу».
Вибрана тема спонукає учнів до створення
книги, що буде духовним путівником для
кожного. З основу взято кн.:
Митрополит

Андрей Шептицький. Вибране:

365 днів з Великим Митрополитом. Роздуми на
щодень / Вид. Друге. – Жовква: Місіонер,2014.
2.

3.

Вимоги

до Обговорення формату сторінок артбуку, їх

виконання

яскравий фон, поєднання кольорів.

Пояснення

Кожна сторінка має свою тему. Нумерації
немає, щоб читач міг звертатись за порадою до
тої

теми,
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яка

його

цікавить.

Книга

є

порадником, путівником. Вчення митрополита
Андрея

Шептицького

подається

цікаво,

лаконічно, сучасно.
4.

Завдання

5.

Виконання

Школярі об’єднується в пари. Учні отримують
тематичний листок-завдання, до якого мають
знайти
цитату
митрополита
Андрея
Шептицького, яка буде порадою, кроком
духовного зростання (орієнтовний перелік тем:
«Любов», «Добро», «Патріотизм» тощо).
Учні практикують самостійне дослідження
запропонованої

теми,

вчаться

знаходити

цікавинки, художньо оформляють їх.
Зразок сторінок артбуку.

6.

Презентація арбуку Учитель укладає креативну книгу, попередньо
«Мудрість
Будь

життя. підготувавши

світлом

для
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сторінки

(назва,

вступ,

світу»,

підсумок бібліографія); перев’язує сторінки стрічкою;

роботи

підводить підсумок роботи.

Кобрин Ірина. Які етичні цінності згуртовують родину. «Родинний»
артбук. (Інтерактивний урок у початковій школі)
Тема уроку: Любов будує родину
Мета уроку:

ознайомити учнів з християнським розумінням родини як

творінням Божим;

підвести їх до розуміння того, що і вони також є

учасниками творення доброї родини; виховувати повагу до членів родини;
розвивати творче мислення учнів шляхом виготовлення артбуку на родинну
тематику.
Тип уроку: інтерактивний урок.
Обладнання: ілюстративний матеріал на родинну тематику, роздатковий
матеріал: макет будинку, різнокольорові цеглинки, маркери.
Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань
Відгадайте загадку:
Батько, мати і всі діти
у любові мають жити.
Де нема окремих «я»,
Там одна …(сім’я).
Прочитайте це слово у ребусі

7'Я. У сім’ї кожен думає і піклується не

тільки про себе, а й про інших.
•

Пригадайте біблійну розповідь про творення світу, поміркуйте, яка сім’я

була найпершою на землі?
•

Як гадаєте, чому Бог хотів, щоб люди жили у сім’ї, родині?

ІІ. Вивчення і закріплення нового матеріалу
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Сьогодні ми поміркуємо над тим, якою має бути наша сім’я і родина, що
кожен з нас може зробити для того, щоб сім’я, родина стала міцнішою. Тому
ми будемо говорити про основу та складові щасливої родини.
За Божим задумом людина має народжуватись і жити в сім’ї, в якій
панувала б любов, допомога, співчуття, щоб ніхто не почувався самотнім, а
був люблений у своїй родині.
Ісус Христос прийшов на землю, народився і жив у сім’ї, яка є зразком
для кожної родини. У чому ж особливість цієї родини?
Розповідь про Пресвяту родину
Ось настав час народитися Ісусові. Марія і Йосип змушені були вирушити
до міста Вифлеєм. Коли вони туди прибули, то дуже втомилися. Йосип шукав
місця, де б їм зупинитися, проте пошуки їхні були марні. Ніхто у місті не мав
вільної для них кімнати. Тож Марія і Йосип зупинилися в стаєнці. Там Марія
народила Ісуса. Вже відразу після народження дитини Марія і Йосип змушені
були тікати до Єгипту, рятуючись від царя Ірода. Повернувшись із Єгипту,
Ісус з батьками проживав у місті Назарет, де, як написано в Біблії, «хлоп’я
росло й міцніло, сповнюючись мудрістю, і Божа благодать була на ньому».
Йосип, опікун Ісуса, був теслею. Божий Син часто був разом з ним і допомагав
йому. Марія поралась по господарству.
З біблійної розповіді довідуємось, що ця родина щороку на свято Пасхи
відвідувала храм в Єрусалимі, долаючи довгий шлях. Ісус ще дитиною був
слухняний своїм батькам. Кожен в цій родині старався виконувати свої
обов’язки з любов’ю до Бога і один до одного. Між ними панувала любов і
пошана, злагода і мир, вони жили свято.
•

Як жила Пресвята родина?

•

Від чого залежить міцність родинних стосунків?

Робота в групах
Об’єднуємо клас у три групи, у яких учні виконують завдання.
Завдання 1. Складіть пазли і на сірих цеглинках запишіть слово.
•

І група

ЛЮБОВ
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•

ІІ група ПОВАГА

•

ІІІ група ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Будуємо стіни нашого будинку.
Завдання 2. Візьміть цеглинки червоного кольору. Відповідно до цифри
запишіть, хто є будівничим нашої сім’ї. У цьому нам допоможе вірш.
Оцей пальчик – наш дідусь,
Оцей пальчик – баба,
Оцей пальчик – наш татусь,
Оцей пальчик – мама,
Оцей пальчик – буду я!
От і вся моя рідня! От і вся моя рідня! (з хрестоматії «Християнське
виховання»)
І група

–

ДІДУСЬ, ТАТО

ІІ група – БАБУСЯ, МАМА
ІІІ група – ДІТИ
Мама, бабуся – символ найкращого, найдобрішого, найсвятішого, берегиня
домашнього тепла і затишку.
Тато, дідусь – захисник родини, вчитель і наставник, добрий приклад для
наслідування.
Дитина – Божий дарунок для батьків.
Завдання 3. Дидактична вправа «Асоціативній кущ»
І група

МАМА… (жовті цеглинки)

ІІ група

ТАТО… (сині цеглинки)

ІІІ група

ДІТИ… ( рожеві цеглинки)

П’ята Божа Заповідь : «Шануй батька твого і матір твою, щоб тобі було добре
і ти довго прожив на землі» навчає нас пошани до своїх рідних. Кожен член
сім’ї повинен виконувати певні обов’язки, вносити свою частинку праці.
Фізкультхвилинка
Мама робить все отак: митики – митики – митики – так.
(Діти показують руками, як мама миє посуд)
19

Тато робить все отак: стуктики – стуктики – стуктики – так.
(Діти стукають кулачками правої руки по лівій долоні)
Баба робить все отак: шитики – шитики – шитики – так.
(Діти імітують рухи швачки)
Дідо робить все отак: гладики - гладики - гладики – так.
(Діти гладять себе по голові)
Братик робить все отак: крутики - крутики - крутики – так.
(Діти кружляють)
А сестричка робить так: танцики – танцики – танцики – так.
(Діти танцюють)
А я роблю з усіма: митики – стуктики – шитики – гладики - крутики – танцики
– так. (вірш з кн. Християнське виховання. Хрестоматія. На допомогу
вихователям дошкільних навчальних закладів. Упорядники: О. Франкевич, О.
Шиян, Я. Ясниська. – Львів, 2009)
Завдання 4. Дидактична вправа «Переплутанка»
Утвори із букв слова. (зелені цеглинки)
І група ДОПОМАГАТИ, БУТИ ВІДПОВІДАЛЬНИМ
ІІ група ПІДТРИМУВАТИ, МОЛИТИСЯ
ІІІ група ПІКЛУВАТИСЯ, НЕСТИ РАДІСТЬ
До всіх сердець, як до дверей,
Є ключики малі.
Їх кожен легко добере,
Якщо йому не лінь.
Ти, друже, мусиш знати їх,
Запам'ятать не важко:
Маленькі ключики твої –
«Спасибі» і «Будь ласка» (Валерій Гужва).
•

Що це за ключики, які нам допомагають відчиняти людські серця? Чому

ми мусимо знати їх, у чому вони нам допоможуть?
Завдання 5. Дидактична вправа «Мозковий штурм»
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Записати на оранжевих цеглинках ввічливі слова. Опісля з кольорових
цеглинок, на яких написані слова (див.попередні завдання), учні складають дім
своєї мрії. Ми з вами побудували дім нашої родини. Він гарний як своєю
зовнішньою красою, так і цінностями, які повинні панувати у сім’ї.
Створення креативної книги на тему «Родина»
•

Щоб створити своїми руками артбук на тему «Родина», знадобиться

фетр, кольоровий картон та папір, яскраві стрічки,

творчий підхід до

створення книги.
•

Розпочинаємо роботу із створення авторських малюнків до теми та

підбираємо тематичні картини, ікони. На аркушах паперу записуємо ключові
слова, використовуємо шрифт різного формату.

•

Щоб книжка приносила задоволення і радість, сторінки робимо із

кольорового фетру.
•

На кожну сторінку наклеюємо творчі роботи дітей і додаємо ключові

слова, а з іншого боку фетрової сторінки кріпимо картину.
•

Оздоблюємо сторінки артбуку візерунками із фоамірану.

•

Щоб книга була креативною, наповнюємо її цікавими елементами.

Виготовляємо 3D-листівки різних форматів (сердечко, книжка, ялинка). У них
учні зможуть поділитися своїми роздумами.
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•

Сторінки книги скріплюємо яскравими кольоровими стрічками.

•

Гарного перегляду нашої книги!

ІІІ. Підсумок уроку
Сім’я, родина – це спільнота, дім, у який цеглинки вкладають не тільки
дорослі, а й діти. Отже, кожен з нас є маленьким будівничим, старатиметься
приносити якомога більше таких «цеглинок» у свою родину. З
Зараз кожен з вас отримає «цеглинку-сердечко», на яких запишемо
вчинки, якими у найближчий час постараєтесь зміцнити свою родину. І ці
сердечка допоможуть нам збудувати дах нашого родинного дому.

Колодій Ольга. Як пояснити учням повагу до гідності людини через
дотримання Божої заповіді «Не свідчи неправдиво на ближнього твого»
Тема уроку: «Не свідчи неправдиво на ближнього твого» (Вих. 20,16)
Мета: ознайомити учнів із порушеннями Божої заповіді, які принижують
гідність людини як образу і подоби Божої; плекати у школярів любов до
правдомовності; розвивати в учнів креативне мислення шляхом створення
артбуку.
Тип уроку: інтерактивний.
22

Допоміжні матеріали: Біблія, карта пройденого шляху євреїв до землі
Ханаанської, малюнок із зображенням Мойсея, костюми царя Соломона і
єврейських жінок,

підготовлені і вирізані із фетру у формі скрижалей,

сторінки артбука, а також підібрані учнями цитати із Біблії, прислів’я,
оповідання, вірші, малюнки.
Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань
Повторення вивченого матеріалу у формі бесіди:
•

Через кого людство отримало Божі заповіді?

•

Як були розміщені Заповіді на таблицях?

•

Як називалася гора на якій Мойсей отримав заповіді?

(Підготовлений

і видрукований малюнок із зображенням Мойсея, учень

розміщує на першій сторінці артбуку із фетру у формі скрижалей).

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учням
7.

Оповідання «Правда» (Додаток 1)

8.

Формулювання теми і завдань уроку (вчитель вклеює видруковану тему

уроку як назву артбуку)
9.

Ознайомлення з планом роботи на уроці.

10.

Читання вірша Івана Франка «Всюди нівечиться правда…» (Додаток 2)

11.

Читання учнями прислів’їв про правду і кривду

(видруковані на

кольоровому картоні і вирізані у вигляді смужок прислів’я, учні вкладають у
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підготовлені із фетру проміння сонечка,

на наступній сторінці артбука

(Додаток 3)
III. Вивчення і закріплення нового матеріалу
Використання методу аналогії.
•

Назвіть річ, яка у мене в руках (компас).

•

Для чого використовують компас? (Щоб він показував дорогу в

незнайомій місцевості. Компас є певним дороговказом людині, коли вона десь
заблукала.
•

Хто є для нас тим компасом протягом цілого нашого життя?

•

Хто ж вказує нам дорогу у житті?

Ісус Христос сказав: «Я є Дорога, Правда і Життя» Ів.14, 6 (цю видрукувану
цитату, вирізану із фетру символічну дорогу із зображенням Ісуса Христа
вгорі, вклеює у наступну сторінку книги вчитель або хтось з учнів).
1.

Зображення символічної дороги (дороги правдомовності), розміщеної на

дошці і на артбуці, де учня пишуть поради і вказівки отримані на уроці
(сходинки)
2.

Укладання учнями сторінок артбука із їхніх домашніх завдань (вірші,

біблійні розповіді та ілюстрації до них, оповідання, прислів’я, цитати з Біблії)
Перша сходинка
Примітка: Назва кожної сходинки, яку розміщуємо на дорозі правди є
одночасно і назвою розділу артбука, тому друкуємо їх в двох екземплярах.
Добре ім’я людини
Оповідання «Ганя-обмовниця» О.Квіта (Додаток 4)
Людина – образ і подоба Божа, тому не можемо ображати гідність
людини, знеславлювати її добре ім’я. Як не можна зібрати розсипане на вулиці
пір’я, так не можна вернути добре ім’я знеславленої несправедливо людини.
Робота зі Святим Письмом
Подані цитати учні знаходять в Біблії і зачитують і пояснюють їх. (Після
кожної зачитаної цитати із Біблії, вчитель подає учневі її друкований варіант і
поки учні пояснюють значення цитати, той встигає вклеїти її у артбук).
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•

«Добре ім’я краще, ніж великі багатства» (Пр.22, 1)

•

«Про ім’я своє дбай, воно тобі лишиться над тисячі великих скарбів

золотих. Мало дні триває життя, та добре ім’я перебуває навіки» (Сир. 42, 1213)
Порада для символічної дороги: цю пораду, видруковану на сторінці
картону, розміщуємо на символічній дорозі життя і на сторінці артбуку,
заховану у конверт.

Друга сходинка
Обмова і осудження
Обмова – виявлення без поважних причин таємних недоліків ближнього.
Ми не бачимо чеснот людини, а лише її вади.
Робота зі Святим Письмом
Подані цитати учні знаходять в Біблії і зачитують і пояснюють їх.

(Після

кожної зачитаної цитати із Біблії, вчитель подає учневі її друкований варіант
і, поки учні пояснюють значення цитати, той встигає вклеїти її у артбук):
«…хто без гріху, нехай перший кине в неї камінь» (Ів. 8, 2 – 11),
«Ти бачиш скалку в оці іншого, але не бачиш колоди у своєму» (Мт.7, 3 – 5).
Оповідання Сократа «Три сита». Обговорення. (Додаток 4)
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Дидактична вправа. Четверо учні

виходять у коридор, вчитель

повідомляє п'ятому якусь новину в присутності учнів класу, але так, щоб її не
чули ті, що в коридорі. Цю новину п’ятий учень повідомляє четвертому, який
заходить у клас, а четвертий – переказує третьому, який заходить, третій –
другому, другий – останньому. Усі повинні заходити по одному з коридору.
Ви побачите, що кожен із учнів, не навмисне, а через неуважність, суб’єктивне
сприйняття інформації, переказує трішки змінену інформацію. Коли доходить
черга останнього – інформація уже не та, яку розповідав учитель напочатку.
Висновок: обмова – це часто неправдива інформація.
Осудження – це безсоромне привласнення Божих справ.
Робота зі Святим Письмом. Притча про митаря і фарисея (Лк. 18, 10-14).
•

Учень розповідає притчу, підготовлену вдома і вклеює, видрукований

вдома текст, висновок і малюнок до притчі у створювану книгу (артбук)
Обговорення притчі.
•

«Хто ти такий, щоб судити ближнього?» (Як. 4, 11-12).
Порада для символічної дороги на дошці і сторінки артбука

Не судіть, щоб вас не судили: бо яким судом судите, таким і вас
будуть судити. (Мт. 7, 1-2).
Третя сходинка
Брехня, наклеп, очорнення і сіяння незгоди
Наклеп – коли іншій людині приписують вчинки яких він не робив.
•

Інсценізація «Суд Соломона» (Учні у відповідних костюмах розігрують

сцену суду царя Соломона над двома жінками, що не могли поділити дитину
(Цар.3. 16 -28.). Обговорення.
•

Обговорення біблійних події, які ілюструють тему правдомовності і є

наступними сторінками артбуку.

26

•

Біблійний приклад про старозавітного Йосипа у Єгипті на якого звела

наклеп жінка Потіфара, і за що він був кинутий у в’язницю (Буття 39, 7 -19).
•

Приклад фарисеїв, які привели Ісуса до Пилата, зводили наклеп і

очорнювали його (Лука 23. 1-7).
Порада для символічної дороги
(Третя сходинка)
Хто копає іншому яму, сам у неї впаде

IV. Контрольно-коригувальний етап
•

праця з дидактичним матеріалом на робочих листках учнів,

•

презентація створеного артбуку.

V. Підсумок уроку
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Вчимося бути правдомовними в житті, берегти своє чесне ім’я, нікого не
осуджувати і не зводити наклеп, бо саме тоді станемо світлом для світу.
Додаток №1
Правда
Оля, гуляючи з мамою парком, говорили про важливість говорити і
захищати правду в своєму житті. Мама запропонувала дівчині послухати
історію, яка трапилась із нею і як вона, колись захистила правду.
«Після уроку діти розбіглися хто куди, а я залишилася в класі. Відчинила
вікно для провітрювання і готувалася до математики
Раптом на подвір’ї зчинився страшенний галас. Це привернуло мою увагу.
Я підійшла до вікна і побачила серед однокласників якогось незнайомого
хлопця
Певно він був чимось роздратований, бо задирався з усіма, штовхав,
кидав сніжками.
- Іди геть, чого ти до нас причепився, - нервували діти. Однак, хлопець не
зважав. Він ще раз сильно кинув сніжкою і влучив у вікно їдальні. Шибка
розбилася в друзки, а того хлопця ніби вітром здуло.
Налякані діти наче застигли на своїх місцях. Сашко, який ліпив фортецю,
стояв із сніговою кулькою в руках. Далі все відбувалося дуже швидко. На
дзенькіт розбитого скла збіглися всі вчителі. Роззираючись навколо , вони
шукали винного. І звичайно ж, підозра впала саме на Сашка.
- Аякже. Знову Сашко. Ніяк не вгамуєшся. Годі. Ти покараний. До Києва
не поїдеш! – сердито сказала наша класна керівничка.
- Це не я, а чужий хлопець, - виправдовувався Сашко. – То він кинув
сніжкою у вікно. Але вчителька йому не вірила.
Я все це бачила і чула. Хоча Сашко частенько мені дошкуляв, в ту
хвилину я про це не думала. Наша вчителька була дуже сувора і принципова.
Всі діти її боялися, мабуть, тому й не захищали Сашка.
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Не знаю, звідки в мене взялась сміливість, але після уроків я підійшла до
вчительки і розповіла, як усе було насправді. Дивно, але вона мені повірила .
Сашко разом з нами поїхав до Києва.
Відтоді моє життя змінилось. У мене з’явився ще один друг. Друг на все
життя.
- Мамо, а де зараз той хлопець? – спитала Оля.
Мама хитрувато посміхнулась.
-

Щось ми забарились, доню. Той хлопець нас чекає вдома.
Ой. То був наш тато. Але історія! Ось що значить правило «Завжди

говорити правду». (Із журналу «Зернятко», №2, 2004 р., с.4-5, автор
невідомий)
Додаток № 2
Іван Франко. Всюди нівечиться правда…
Всюди нівечиться правда,
Всюди панує брехня,
В ваших лиш серцях, о браття,
Най не постане вона!
Там ви для правди святої
Сильний збудуйте опліт,
Там ви огонь невгасимий
Чесної думки паліть!
Твердша від сталі твердої,
Сто раз тривкіша, ніж мур, –
Щирих, м’яких серць твердиня
Супроти громів і бур.
Там з поколінь в покоління
Правда простоїть ціла,
Поки не зломиться лютий
Вал лицемірства і зла.
І, мов те древо зимою,
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Зверху безлисте, мертве,
В бурі, морози пускає
Вічно коріння нове, –
І, мов нора та підземна
Триска ключем з-під скали, –
Трисне з-під зла й пересудів
Правда жива на земли!
Додаток № 3
Прислів’я про правду
Правда вчить як на світі жить.
Правда своє візьме.
Все минеться, одна правда зостанеться.
Брехнею весь світ пройдеш, але назад не вернеш.
Правда та кривда – як вогонь та вода.
Брехня стоїть на одній нозі, правда на двох.
Правда із дна моря виринає, а неправда потопає.
Правда суду не боїться.
Не шукай у других правди, як в тебе її нема.
Усі люблять правду, та не всі її кажуть.
Хоч чоловік убогий, та слово його чисте.
Краще людина бідна, ніж брехлива.
Правда розмислу не потребує.
Додаток № 4
Прочитайте оповідання і напишіть закінчення розповіді.
Оповідання О.Квіт « Ганя обмовниця»
Гануся часто ходила в гості до свого сусіда Ігорчика. Він був молодший
за неї, тому залюбки грався з дівчинкою.
Але, останнім часом, Гануся перестала ходити до Ігорчика. Це
насторожило маму. Вона намагалась вияснити у доньки причину такої
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поведінки, але – марно. Оскільки, мама дуже дбайливо виховувала дівчинку і
намагалась прищепити їй моральні якості, вона запропонувала дочці піти до
сусідів разом. Гануся всіляко відмовлялася, але мама наполягала, тому вони
разом прийшли у гості.
«Я рада, що ви прийшли до Ігорчика, бо він скучає за Ганусею. Але мене
ти дуже образила» - сказала мама хлопчика.
- Що ж вона такого зробила? – схвильовано запитала мама Ганусі.
- Казала до жителів будинку, що я погана господиня, і в домі у мене не
прибрано. А ви ж знаєте, що це не так. Мені було образливо таке чути. Така
була хороша дівчинка, а стала обмовницею…
ТРИ СИТА
Якось прийшов до Сократа один чоловік, який був дуже схвильований.
-

Гей, Сократе, - сказав він. – Чи ти чув, що витворив твій друг? Я повинен

тобі це розповісти.
-

Зачекай – но, перебив його мудрець. – Чи те, що ти хочеш мені сказати,

ти пересіяв через три сита?
-

Три сита, – запитав той здивовано.

-

Так, мій дорогий, три сита. Давай подивимось, чи те, що ти хочеш мені

сказати, пройде через три сита.
Перше сито – правда. Чи ти впевнений, що все, що ти хочеш мені
розповісти, є правдою?
-

Ні , я чув, як про це інші говорили…

-

Так, так! Але напевно, ти перевірив це другим ситом. Це сито – добро.

Чи є, принаймі, добром те, що ти хочеш мені розповісти, хоч і викликає
сумніви, щодо його правдивості?
Вагаючись, той сказав:
-

Ні, це навпаки…

-

Ага, – перебив Сократ. – То давай візьмемо ще й третє сито і запитаємо,

чи так вже й необхідно розповісти мені те, що тебе хвилює?
-

Аж такої необхідності немає…
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Отже, – усміхнувся мудрець, – коли те, що ти хочеш мені розповісти, не

-

є ні правдивим, ні добрим, ні необхідним, то забудь про це і не обтяжуй ні себе
ні мене! (Пєр Лефевр)
Робочі листки учнів
Продовжіть афоризми з Нового Завіту.
1.

Немає нічого тайного, щоб ………………………………………………...

………………………………………………………………………( 2 Кор. 12, 22)
2.

Не судіть,………………………………………………………. (Мт. 7,1-2).

3.

Про людину котра вказує на дрібні недоліки когось, не бачачи при тому

своїх, значно більших недоліків, кажуть (Мт.7, 5)……………………………….
………………………………………………………………………………………
4.

Людину, яка приховує фальш під маскою вірної дружби називають……

……………………………………………………………………………………….
Додаток №5
(ілюстрації

до

біблійних

розповідей,

які

школярі

розповідають

і

прикріплюють на сторінки артбука)
Що спільного у цих біблійних подіях?
Притча про митаря і фарисея, суд царя Соломона, брати продають Йосипа
в рабство, суд над Ісусом Христом.
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Косенко Світлана. Як виготовлення артбуку на уроці сприяє кращому
розумінню етичних цінностей Христових притч
Тема уроку: Етичні цінності Христових притч
Мета: систематизувати й узагальнити знання учнів про притчі Христові, їх
символіку та етичну вартість; розвивати креативне та критичне мислення
шляхом аналізу євангельських притч та створення артбуку; виховувати в
учнів загальнолюдські цінності.
Тип уроку: інтерактивний урок узагальнення.
Ключовий біблійний вірш: «Уста мої відкрию в притчах, оповім тайни, які
сховані від початку світу» (Мт.13, 35).
Обладнання: Біблія, ілюстрації, матеріали для створення артбука.
Хід уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Активізація навчальної діяльності
У нас сьогодні не звичайний урок, бо ми вирушимо у мандрівку країною
Ісусових притч, будемо узагальнювати теми, які вивчали протягом
навчального уроку. Також ми будемо виготовляти креативну книгу – артбук,
яка буде творчою пам`яткою нашого класу.
•

Пригадайте, які притчі ми вивчали протягом навчального року. Які з них

вам найбільше запам`ятались. Чому?
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
Я сподіваюсь, що під час нашої навчальної мандрівки нас будуть
супроводжувати приємні спогади, цікаві моменти та добрі почуття.
На початку нашої мандрівки я хочу, щоб ми з Вами створили креативну
книгу – артбук і таким чином повторили притчі.
Отож, артбук – це колекція зображень, яка зібрана у вигляді альбому;
книга зроблена своїми руками і власноруч проілюстрована. Як ви бачите,
артбуки можна робити з абсолютно різних матеріалів.
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Книгу зробимо своїми руками, проілюструємо малюнками з притч для
кращого закріплення вивченого матеріалу.
1.

Сторінки книги робимо у вигляді серця. Усе виконуємо з

кольорового картону, бісеру і звичайних наклейок, додаємо елементи квілінгу.
Сторінки з`єднаємо яскравою стрічкою.

Початок книги – артбука: вислів зі Святого
Письма: «Уста мої відкрию в притчах, оповім тайни, які сховані від початку
світу» (Мт.13, 35). З квілінгу приклеєний ангелик, який творчо відкриває
таємниці. Учні пояснюють значення цих слів.
Розгортаємо наступну сторінку і бачимо дерево, яке своїм розлогим
листям ніби нас запитує: «Це дерево довголітнє, яке росте понад три тисячі
років». А яке саме дерево? Якщо не вгадуємо, шукаємо підказку під
смайликом, знаходимо і згадуємо притчу.
Бачимо гарний будинок і вислів зі Святого Письма: «Віра без діл мертва»
(Як.2, 20). Це для учнів, щоб могли дійсно зрозуміти, що тверда віра – це
осного гарного майбутнього. Також є кишенька, яка приклеєна, а в ній
знайдемо різні смужки з написами семи діл милосердя щодо тіла і душі.
На наступній сторінці сердечка – скринька зі скарбом. Питання для учнів:
Яка це притча згадуємо? Як можемо пояснити вислів: «Не збирайте скарбів на
землі, збирайте скарби небесні» (Мт. 6, 19-21). Знизу є ангелик з бісеру, який
наштовхує нас до того, щоб шукати не дорогоцінностей, а Божих настанов.
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Малюнки – сердечка, на яких зображено дорога, камінь, терен і добрий ґрунт.
Розгортаємо наступну сторінку і бачимо наступну притчу про сіяча.
Наступна сторіночка відкриває нам таємницю здібностей і талантів.
Адже кожен є талановитий і свої дари не повинен заховувати, а навпаки –
розвивати. Є креативна кишенька, яка має гармошку з кольорового паперу.
Далі відкривається нам таємниця виноградної лози. Учні згадують, яка це
притча. А підштовхує їх вислів: «Отак останні будуть першими, а першіостанніми» ( Мт.20, 1-16).
Наступна сторінка розповідає нам про добре серце у добрих вчинках,
які заховані у пелюстках квіточки. Ми відкриваємо кожну пелюстку і
зачитуємо: молитися, бути чемним, захищати, слухати, навчатись, допомагати,
бути уважним, виявляти співчуття. Діти дають відповіді і розповідають про
свої вчинки. А колосок несе нам асоціацію з зерном, а зерно – мука, а мука –
хліб. А хліб – це життя. І ми повинні навчитися цінувати життя.

І тому

наступна сторіночка підводить нас до притч, які навчають нас цінувати добрі
вчинки, мати повагу до усіх людей і бути відповідальні за свої вчинки.
Відкриваються нам притчі: Мт.13, 31-32; Мт.18, 12-14; Мт.13, 24-30; 36-43.

Сторінка – смайлики відкривають нам ще низку цікавих притч: притча
про свічку і свічник; притчу про милосердного самарянина; притчу про
блудного сина, а також універсальний моральний закон.
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Наступна сторінка з цікавими малюнками: батько з сином, а також
підсвічник. Між ними розкидані букви, їх потрібно зібрати і прочитати
вислови. Остання сторіночка нашого креативного сердечка дає попрацювати
дітям для закріплення нашої мандрівки притчами Христа. Бачимо ангела, який
на хмаринці у кишеньці заховав свої сердечка, які учні дістають. Працюємо і
захоплюємося роботами і відповідями учнів. Адже вони творчі і креативні.
ІV. Узагальнення знань Розв’язуємо кросворд
1М
2

И
Л

3
4

О
5С
Е

6
7
8

Р
Д
9Я

Кросворд
1.Ім`я апостола – євангеліста. (Матей)
2. Місто, де народився Христос. (Вифлеєм)
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3. Прокуратор, що видав Ісуса на смерть. (Пилат)
4. Опікун Ісуса Христа. (Йосип)
5. Праведний старець, що зустрів Ісуса у храмі. (Симеон)
6. Ім`я першого християнського мученика. (Степан)
7. Цар, який вигубив юдейських хлопчиків. (Ірод)
8. Річка, в якій хрестився Ісус. (Йордан)
9. Ім`я батька дівчинки, яку воскресив Ісус. (Яір)
2. Попрацюйте з круговою діаграмою, починаючи з перших букв і
пропускаючи через кожні дві, охоплюючи всі букви, складіть вислів.
Відповідь обґрунтуйте.

3. Об’єднання в групи за кольоровими смужками паперу.
Завдання: Сполучити відповіді назви притчі із нормою моралі, яка випливає
із цієї притчі.
І група
1.

Притча про сіяча.

2.

Притча про кукіль.
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3.

Притча про заблукану овечку.

4.

Притча про смоківницю.

5.

Притча про немилосердного боржника.

A.

Повага до ближнього.

B.

Щедрість і захланність.

C.

Неминучість кари за зло.

D.

Сприйняти слова Правди.

E.

Терпеливість у житті людини.

ІІ група
1.

Притча про милосердного самарянина.

2.

Притча про скарб і перлину.

3.

Притча про робітників у винограднику.

4.

Притча митаря і фарисея.

5.

Притча про овець і козлів.

A.

Викорінення гордості і самолюбства.

B.

Не заздрити.

C.

Нагорода і кара.

D.

Вибір найголовнішого у житті.

E.

Потреба співчуття і милосердя.

ІІІ група
1.

Притча про дім на скелі.

2.

Притча про блудного сина.

3.

Притча про немилосердного суддю.

4.

Притча про таланти.

5.

Притча про десять дів.

A.

Відповідальність за свої здібності.

B.

Наполегливість у добрих справах.

C.

Вміння пробачати.

D.

Основа морального життя.
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E.

Відгук на запрошення.

V. Підсумок уроку
Отже, креативно вивчаймо загальнолюдські цінності, розвиваймо
творчість і збагачуймося духовно.
Кудрик Катерина. Як властивості солі допомагають краще зрозуміти суть
однієї важливої етичної категорії (урок з елементами інтеграції:
християнська етика і хімія)
Тема уроку: Ісус Христос – Учитель
Мета: поглибити знання учнів про вчення Ісуса Христа; ознайомити учнів з
різними формами і методами, якими навчав Ісус; поглибити знання учнів з
хімії; розвивати в учнів креативне мислення шляхом виготовлення артбуку
«Ісус Христос – Учитель».
Ключовий вірш: «Ви звете Мене: Учитель, Господь і правильно мовите, бо Я
є» (Ів 13,13)
Тип уроку: інтерактивний урок з елементами інтегрованого.
Хід уроку
I. Мотивація навчальної діяльності
•

Як ви думаєте, кого ми називаємо вчителем?

•

Чи багато нового, цікавого ви дізнаєтесь від своїх вчителів?

•

Чи є серед вас учні які мають улюблених вчителів?

•

Отже, хто такий вчитель?

•

Оголошується тема уроку: «Ісус Христос – Учитель»

II. Вивчення і закріплення нового матеріалу
Дорогі школярі-друзі, сьогодні наш урок буде цікавим і креативним. Ми
будемо говорити про християнську етику, хімію, ще й робитимемо артбук –
цікаву креативну книжку. Чи хтось знає, що таке артбук? Артбук чи графічний
альбом (від англ. artbook) – колекція зображень та ілюстрацій, зібрана у
вигляді альбому під однією обкладинкою. Суть виготовлення артбуку полягає
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в тому, що ви, практикуючи самостійне дослідження обраної теми, будете
знаходити цікавинки для себе як з християнської етики, так і з хімії, ще й
перетворюватимете результати своїх пошуків на своєрідний мистецький
об’єкт. За допомогою паперу, картону, ниток, клею ПВА, двосторонньої
клейкої стрічки, фарб, інших матеріалів. А ще ми сьогодні з вами поєднаємо,
на перший погляд, непоєднуване: християнську етику і… хімію.
Для того щоб допомогти вам, я об’єднаю вас у групи. Кожна група буде
працювати над своїм завданням, яке буде окремою сторінкою в нашому
артбуці.
Практична робота учнів у групах над такими питаннями:
1.

Хто такий вчитель?

2.

Чого навчав Ісус Христос?

3.

Хто допомагав Ісусові навчати?

4.

Яке слово пропущено в цитаті Мт 5.13?

«Ви … землі. Коли ж … звітріє, чим її … зробити? Ні на що не придатна
більше, хіба викинути її геть, щоб топтали люди» (Мт. 5,13).

Примітка:

Важливість

ілюстрації

є

необхідною,

візуально

учні

запам’ятовують те, що бачать. Тому на такий урок необхідно або принести
грудку солі, або показати учням її зображення, як у цьому випадку.
Рис. 1. Натрій хлорид (кухонна сіль).
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5.

Робота з оповіданням Олени Мікули «Сіль землі». Прочитати

оповідання. Виконати завдання. Поміркуйте над запитанням: що спільного
між хімічною формулою NaCl (кухонної солі), апостолами і Мертвим морем.
(Відповідь шукайте в Мт. 5.13)
Примітка:

виконуючи

це

завдання,

учні

розвивають

свої

уміння,

використовують біблійні цінності у повсякденному житті.
Оповідання Олени Мікули «Сіль землі»
Батьки моєї подруги Наталки були родом із Сибіру, її мама, тітонька Валя,
дуже смачно готувала пельмені. Одного разу Наталка запросила мене в гості
саме такого чудового дня, коли на обід у них були пельмені. Удома дуже
смачно пахло, і ми не могли дочекатися, коли ж нас запросять до столу. І от
нарешті ми сиділи на кухні і перед кожним із масу великій тарілці парували
міцні гарненькі пельменчики. Я, як дуже вихована дівчинка, намагалася їсти
акуратно й не дуже швидко. В мене це не дуже виходило, і я зрештою
помітила, що на моїй тарілці лежить останній пельмень. Я із жалем поклала
його в рот і... Те, що я відчула, передати неможливо! Мене неначе обпекло
вогнем, ударило струмом й облило холодним душем одночасно. Усередині
пельменя замість смачної начинки була сіль! її було так багато, що вона
перестала бути просто солоною, вона стала жахливо пекучою.
Але, як ви пам'ятаєте, я була вихованою дівчинкою. Намагаючись не виказати
свої емоції, я цього пельменя проковтнула... У мене перехопило подих і не
було сили навіть попросити води. Коли Наталчина мама запитала, чи не хочу
я ще, я тільки заперечливо похитала головою. Я сиділа дуже рівно на стільці й
дивилася, як родина моєї подруги весело доїдає частування.! раптом Наталка
підхопилася з-за столу із криком: «Попався!» побігла до відра із сміттям, на
ходу виймаючи з рота пельменя. Мама, тато та її старший брат Сашко
покотилися зі сміху. Наталка повернулася до столу і, схопивши чашку, почала
пити компот величезними ковтками.
Усі стали доїдати пельмені, поглядаючи одне на одного. І коли тарілки
спорожніли, Сашко здивовано запитав:
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– А де ж другий?
І усі подивилися на мене... На той час мова до мене ще не повернулася, але я
вже почала здогадуватися, що до чого. Тітонька Валя кинулася напувати мене
компотом, а всі навперебій почали пояснювати мені, що це такий сибірський
звичай, жарт, коли в пельмені замість начинки кладуть сіль і перець.
Увечері перед вечерею, я попросила маму, щоб вона не солила мою порцію
картоплі. Але коли я її покуштувала, картопля виявилася страшенно
несмачною. Я обережно її посолила й покуштувала знову. Картопля тепер мала
чудовий смак, і я її з апетитом з'їла.
•

Як ви розумієте заголовок оповідання?

•

Наскільки сіль є важдивою для людини?

Цікаво знати. Сіль – речовина, якої людина дуже потребує. Нестача солі в їжі
може призвести до важких захворювань. У давнину сіль була не такою
дешевою, як зараз. Видобувати її було непростим заняттям. В Ізраїлі сіль
зазвичай добували з Мертвого моря, яке ще називають Солоним. Це унікальне
море, найсолоніше у світі. Його вода настільки насичена сіллю, що в ньому не
живе риба. У цьому морі може спокійно купатися навіть той, хто не вміє
плавати, тому що через великий вміст солі щільність води надзвичайно висока.
В умовах жаркого клімату Ізраїлю сіль дуже важлива – разом із потом під час
спеки з організму людини виділяється багато солі, що може навіть призвести
до смерті. До того ж сіль має ще одну унікальну якість: вона зберігає продукти
від псування. Щоб зберегти м'ясо та рибу, потрібно їх добре посолити.
Коли Ісус називав Своїх учнів сіллю землі, Він мав на увазі саме ці якості. Як
сіль, християни мають надавати життю смак, охороняти світ, образно кажучи,
від псування.
•

Як же стати сіллю землі?

Проведемо невеличкий урок із хімії. Для того варто запропонувати учням
пошукати в інтернеті інформацію про хімічні властивості солі. Можна
порекомендувати

сайт,

створений
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спеціально

для

учнів:

zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=1403&chapterid=163,

на якому є підрозділ:

Основні класи неорганічних речовин: 13.7. Солі.
Із сайту дізнаємося, що сіль – це хімічна сполука двох елементів – натрію і
хлору. Натрій – це дуже цінний, рідкісний елемент. А хлор – отруйний газ із
неприємним запахом. І от після того, як ці два елементи вступають у реакцію,
утворюється сіль. З'являється зовсім нова речовина із чудовими властивостями
– надавати смак, охороняти від псування, підтримувати життя.
Дивно, але ця хімічна сполука дуже гарно ілюструє взаємодію Бога й людини.
Коли Бог взаємодіє з грішною людиною, Він перетворює її на нове творіння,
яке має прекрасну властивість бути сіллю землі.
6.

Які ви знаєте загадки, прислів’я, приказки про сіль?

7.

Знайдіть у засобах масової інформації цікаві факти про сіль.

8.

Закріплення опрацьованого матеріалу. Алгоритм створення артбуку

Крок 1. З учнями 6-го класу під час вивчення теми: «Ісус Христос – Учитель»
вирішили виготовити артбук, який допоможе додавати нових родзинок до
уроків християнської етики та розвине креативне мислення учнів. Ми
вирішили інтегрувати такі предмети, як християнську етику і хімію. Найперше
я об’єднала учнів у групи, і кожна група обрала відповідне завдання, над яким
працювала.
Перша група зацікавилася питанням: «Хто такий вчитель?»
Команда другої групи обрала питання: «Чого навчав Ісус Христос?»
Третя група дітей працювала над питанням: «Хто допомагав Ісусові Христові
навчати? Як звали учнів Христа?»
Четверті працювали з цитатою зі Святого Письма, зокрема вказували, яке
слово пропущено.
П’яті читати оповідання Олени Мікули «Сіль землі» і виконували творче
завдання «Що спільного?»
Шоста і сьома групи працювали над знаходженням загадок, прислів’їв,
приказок, цікавих фактів про сіль.
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Крок 2. Для створення артбуку нам потрібно було обрати формат. Ми
вирішили, що наш артбук буде у вигляді альбому. Обрали цупкі листки
формату А4, кольоровий папір, нитки, двосторонній скотч, клей ПВА, фарби,
сіль, мішковину. Всі ці матеріали використовували при виготовлення артбуку.
Далі учні працюють над поставленими завданнями, окреслюють основну ідею
свого артбуку.
Обов’язкові вимоги до артбуку
•

робота повинна висвітлювати задану тему;

•

результат роботи має бути доступним і зрозумілим;

•

дотримуватися встановлених часових рамок;

•

одержати задоволення від отриманої роботи.

Крок 3. Допомога і підказки. Учні структурують свої результати і
оформлюють

їх

візуально.

Слушно

показати

учням

різні

варіанти

структурування інформації, щоб діти творчо підходили до виконання
завдання, могли поєднати непоєднуване – у нашому випадку християнську
етику і хімію.
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Крок 4. Презентація і підведення підсумків. Учні демонструють свої доробки.
ІІІ. Підсумок уроку
Продовжити речення: На уроці я навчився … , дізнався … , запам’ятав … .

Латишева Інна. «Цінність людського життя». Вивчаємо тему креативно
та інтегровано
Тема уроку: «Не убий!» (Вих.20, 13) Життя – це дар Божий
Мета: формувати в учнів усвідомлене розуміння Божої Заповіді про цінність
життя; його унікальність; усвідомлення потреби дбати про життя і здоров`я
своє та ближніх; виховувати бережливе ставлення до власного життя і життя
інших людей; розвивати критичне та креативне мислення.
Тип уроку: інтерактивний.
Обладнання. Святе Письмо, Конституція України, роздатковий матеріал,
проектор, презентація, портрет Матері Терези
Хід уроку
І. Організаційний момент. Вітання
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.
Попередньо учні об'єдналися в групи для виконання випереджувального
завдання. Вам треба було повторити з предмету основи здоров'я, які чинники
мають позитивний вплив на збереження здоров'я та життя.
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І група: Як харчування впливає на наше здоров'я і життя?
Здорова їжа
•

Намагайтесь обирати продукти, що не містять консервантів та інших

хімічних добавок, а також вирощуються без використання пестицидів, нітратів
та гормонів росту!
•

Уникайте споживання генетично-модифікованих продуктів!

•

Віддайте перевагу екологічно чистим продуктам, які мають маркування

із зображенням зеленого журавлика та написом «Екологічно чисто та
безпечно», або ж «Organic», «BIO» та «ECO!», який свідчить про відповідність
до критеріїв екологічності протягом всього життєвого циклу.
•

Вживайте багато свіжих овочів та фруктів!

•

Обмежте вживання солі, цукру та жирів!

•

Обмежте споживання смаженої їжі!

•

Уникайте їжі швидкого приготування!

•

Обмежте

до

мінімуму

використання

мікрохвильової

печі

для

приготування їжі!
ІІ група: Яку роль відіграє вода та активний спосіб життя?
•

Не пийте воду безпосередньо з крана!

•

Перед вживанням дайте їй хоча б кілька годин відстоятись в набраній

посудині!
•

Доочищайте водопровідну воду!

•

Віддавайте перевагу джерельній воді! Для збереження здоров’я важливо

пити чисту воду, адже без неї неможливе життя на планеті.
•

Рух – це життя!

•

Ведіть більш рухливий спосіб життя!

•

Робіть ранкову зарядку!

•

Прищеплюйте дітям любов до спорту!

•

Провітрюйте приміщення, в якому перебуваєте!
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ІІІ група:

Як правильно вибирати медикаменти, одяг та телефон, щоб не

зашкодити життю і здоров'ю людини?
•

Медикаменти. Їх варто купувати тільки тоді, коли це дійсно необхідно.

Ліки застосовувати виключно за призначенням лікаря.
•

Одяг. Віддавати

перевагу одягу з природних тканин, наприклад,

бавовни, льону та шерсті.
•

Телефон. Не замінювати живе спілкування тривалими телефонними

розмовами. Намагатися обмежити дзвінки з мобільного телефону.
ІV група: Що маємо зробити, щоб зберегти наше довкілля, яке впливає на
якість та тривалість життя людини?
•

Не отруювати повітря та бережи зелені насадження (а зокрема не палити

багаття поблизу дерев, не спалювати листя, сухої трави, не використовувати
хімікатів, не бути байдужими до незаконних знищень зелених насаджень).
•

Зробити свій власний внесок у озеленення планети: саджати дерева та

рослини!
•

Зменшити використання одноразового посуду та пластикових пакетів,

а при можливості замінити їх на багаторазовий.
Отож, ми з вами разом з'ясували, які чинники мають позитивний вплив
на збереження фізичного життя та здоров'я.
ІІ. Оголошення теми і мети уроку
Зверніть увагу на слова Володимира Мономаха з його твору «Повчання
дітям»: «Не дайте сильним губити людину. Хто б не був, правий чи винний
перед вами, не вбивайте і не веліть убивати його; якщо і завинив хто в смерті,
не губіть християнської душі».
Отож, слова Володимира Мономаха стануть епіграфом до уроку і до
пояснення Божої заповіді «Не вбивай!»
Протягом уроку спробуємо відповісти на такі запитання:
•

Яка цінність життя людини як Божого дару?

•

Чому маємо дбати про життя та здоров'я своє та інших?
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•

Як не заподіяти тілесної шкоди собі і духовного болю ближньому?

ІІІ. Вивчення і закріплення нового матеріалу
Життя – це не тире між двома датами. Це кожна прожита тобою хвилина.
Усі хвилини твого життя – чисті сторінки, які тобі належить заповнити. У
Біблії написано, що «Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий її Він
створив, як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог…» (Бут. 1, 2728). Бог, благословивши людину, дав їй найцінніший дар – життя. Таким
чином, людина є відповідальною за всяке життя і покликана його розвивати і
плекати. А на його сторожі поставив заповідь «Не вбивай!». Злочином є
посягання як на своє життя , так і на життя ближнього. Ніхто, окрім самого
Бога, не має права розпоряджатися життям людини, визначати, хто скільки
повинен жити. У Біблії читаємо: «Хто Бога шукає, той знаходить життя»
(Ам.5, 4); «Бог – Той, хто дає життя і забирає його» (Втор.32, 39; 1 Сам.2, 6).
Отже, людина покликана відображати Бога в своєму житті, тобто жити гідно і
свято.
Наше життя – цінний

скарб, даний нам Богом,

і за

те, як

використали його будемо відповідати перед Творцем. Людського життя не
можна купити, ані продати навіть за найбільшу ціну. Отже, на основі вище
сказаного ми спробуємо дати

відповідь на важливі питання

цінності

людського життя, об'єднавшись у групи. У нас є чотири групи, у яких ви
працювали вдома, і кожна з них отримає назву і відповідне завдання.
Перша група «Богослови»: прочитати біблійну розповідь про зцілення
доньки Яіра (Мк.5, 22-24, 35-43) і дати відповідь на такі запитання:
•

Яким чином Ісус Христос врятував життя дівчині?

•

Чому люди скептично віднеслись до появи Ісуса Христа в домі Яіра?

•

Прикладом чого може бути для тебе вчинок Ісуса Христа?

Висновок вчителя:

віра в Господа додає людині сил і впевненості до

подолання усіх життєвих випробувань і трудностей.
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Друга група «Правознавці»: Опрацювати статті 3, 27,28 з Конституції
України – основного закону нашої держави і сказати, які права в них гарантує
держава кожному з нас.
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь, гідність, недоторканність і
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю...
Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути
свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.
Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей
від протиправних посягань.
Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути
підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує
його гідність, поводженню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди
не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам. (Кожна людина
має невід'ємне право на життя, ніхто не може бути свавільно позбавлений
життя, кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших
людей від протиправних посягань, кожен має право на повагу до його
гідності).
Висновок вчителя: Таким чином, держава кожному з нас гарантує право на
своє життя. Конституційні права і свободи людини є непорушними та не
можуть бути скасованими.
Третя група «Літературознавці»: Прочитати і визначити, на які проблеми
людини і людства звертає увагу автор у поезії Вадима Крищенка.
Найгірше – це смерть.
Був на світі – й нема:
Лишився лиш горбик похилий...
Спинися, спинись
Той, хто руку здійма,
Щоб іншого звести в могилу.
Вбиває, вбива
Нас чорнобильський біль...
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Незвідані армагедони
На голову нашу
Упали звідкіль,
Порушивши Божі закони?
Не убий! – хай котить передзвоном,
Долітає до людей мов грім.
Не убий! – ні словом, ні законом,
Ні жорстоким пострілом своїм,
Не убий! – натягуються жили,
Бо немов кричить душа сама.
Не убий! – високе право жити
Відібрать ні в кого прав нема.
Потрібно дотримуватись Божих законів. Автор вірша Вадим Крищенко
особливу увагу звертає на Божу заповідь «Не убивай!"
Четверта група «Журналісти». Прочитайте текст і назвіть, які права людини
порушуються в описаній ситуації?
«Питання порушення прав людини в умовах воєнних конфліктів набуло і
для нашої країни актуального значення. Військовий конфлікт на Сході
України спричинив просто хвилю значних порушень у сфері права. До
серйозних внутрішніх проблем нашої країни долучилися такі: зовнішня
агресія та ціла низка грубих порушень прав людини в зоні ООС…»
Висновок вчителя: Право на життя, на свободу, на безпеку, посягання
на людську гідність. Війна – це самогубство людства. Проте треба розрізняти
обов’язок захисту рідної землі. Це є можливість захистити себе, своїх рідних,
зупинити зло.

Бути готовим до самопожертви в ім'я Батьківщини – це

християнська чеснота. Христос навчав: «Більшої любові ніхто немає понад
того, що життя своє кладе за друзів своїх» (Ів.15, 13).
Робота зі Святим Письмом
«Хіба ж не знаєте, що ваше тіло – храм Святого Духа, який живе у
вас? Його ви маєте від Бога тож уже не належите до самих себе.
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Ви бо куплені високою ціною! Тож прославляйте Бога у вашому тілі» (1
Кор. 6, 19-20).
•

Як ви вважаєте, про яку ціну говорить апостол Павло?

Отже, людина отримала від Бога життя як дар, на який особисто нічим не
заслужила, а тому повинна своє та чуже життя оберігати та підтримувати.
ІV. Підсумок уроку
У підсумку уроку складемо квітку життя. На пелюстках квітки
надруковані вислови

Матері Терези про цінності у людському житті.

Будьмо активними помічниками Творця у творенні свого життя.
Життя - це можливість, використай її.
Життя - це радість, відчувай її.
Життя - це краса, дивуйся їй.
Життя - це обов'язок, виконай його.
Життя - це скарб, цінуй його.
Життя - це багатство, збережи його.
Життя - це любов, радій їй.
Життя - це таємниця, пізнай її.
Життя - це обіцянка, виконай її.
Життя - це успіх, твори його.
Життя занадто цінне, не знищуй його.
Життя - це життя, захисти його.
Артбук виготовлений на тему п’ятої заповіді Божої «Не убий!»
(Вих.20,13). Оскільки тема уроку стосується збереження життя, всі матеріали
артбуку мають природнє походження: льон, екошкіра, бамбук, батист, шовк,
бісер, картон, люрекс, фетр. Підбір матеріалу акцентує увагу дітей на
бережливому ставленні до природнього середовища і збереження здорового
способу життя зокрема.
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Артбук використовується на уроці за такими етапами:
1.

висновки, що унаочнюють випереджувальне завдання з повторення

чинників, які позитивно впливають на збереження здоров’я та життя;
2.

естетичне сприйняття в оформленні титульної сторінки «Тіло – храм

Святого Духа»;
3.

наступні сторінки арт буку відображають джерела, хід роботи і висновки

груп «Богословів», «Правознавців», «Літературознавців» і «Журналістів»;
4.

пропоную закінчити урок складанням квітки Життя, на пелюстках якої

надруковані вислови святої Матері Терези про цінності людського життя.
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Лозинська Олена. Різдво Христове і 3D моделювання на уроці:
експериментуємо
Тема уроку: Різдво Ісуса Христа
Мета: ознайомити учнів з євангельською розповіддю про народження Ісуса Христа;
пояснити значення приходу у світ Месії для усього людства; закріпити знання учнів
щодо святкування Різдва Христового в Україні; навчити учнів виготовляти артбук за
допомогою 3-D ручок та пластику; розвивати в учнів пам'ять, увагу, креативне та
аналітичне мислення, творчий підхід та пізнавальну активність, а також
комунікативні навички, зокрема командну роботу.
Тип уроку: інтегрований з елементами STEM (робототехніка – початкове
програмування – 3D моделювання).
Біблійна основа: Євангеліє від Матвія 1, 18 – 2:11; Євангеліє від Луки 2, 1 – 20.
Ключовий вірш: «Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель,
Який є Христос Бог» (Лк. 2, 11)
Біблійна історія: євангельська розповідь про народження Сина Божого.
Обладнання: Євангеліє, ікона Різдва Христового, презентація, артбук «Різдво
Христове», роботи «OZOBOT EVO», маркери, карти Палестини з маршрутом,
3-D ручки, PLA пластик, трафарети, килимки для малювання, аудіозаписи колядок
«Во Вефлеємі нині новина», «Бог ся раждає», «Нова радість стала» і ін.
Хід уроку
I. Організаційний момент
II.Актуалізація опорних знань
Креативна дидактична гра «Аукціон» (теми «Пророцтва про прихід
Спасителя», «Благовіщення Пречистої Діви Марії»).
Учитель оголошує тему –лот, а учні, за піднятою рукою кажуть по одному
слову, що стосується цієї теми. Вартість лоту – одинадцять балів. Переможець
торгів той, хто до підрахунку та удару молотком сказав останнє слово.
• Мотивація навчальної діяльності: На попередніх уроках ми з вами
вже трішки торкались цієї сакральної теми, особливого чуда – обіцянки
приходу у світ Спасителя. Мабуть, вам доводилось уже багато разів чути у
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храмі чи вдома, у молодших класах чи у недільних школах про народження
Ісуса Христа. Можливо, ви читали про цю подію у Дитячій Біблії чи дивились
телепередачі. І сьогодні ми з вами трішки помандруємо у часі і перенесемось
2020 років назад, та спробуємо пізнати для себе це неосяжне чудо – прихід у
світ Месії, Ісуса Христа. Також спробуємо віднайти та дати відповідь на
найважливіше з питань: яке значення має народження Спасителя усіх нас?
III. Пояснення нового матеріалу
Нам з вами, напевно, нелегко зрозуміти Ісуса Христа, адже він водночас
був Богом і Людиною. Як ви уже пригадуєте, він був Месією. А хто такий
Месія?
Цілком правильно. Бог Отець послав свого Сина, Ісуса Христа, на землю,
щоб врятувати людство від смерті (від гріха) і дарувати можливість спасення
і життя вічного з Богом.
Усе його життя було незвичайним, адже сам Він був незвичайним, хоч і
прийшов у світ як звичайна людина, народившись від жінки. Про це нам
детальніше розповість Книга Книг – Біблія. Перед тим, як почнемо працювати
з біблійними текстами, запишіть, будь ласка, самотужки, що таке Різдво
Христове.
Різдво Христове – прихід на землю Ісуса Христа
Ви вже звернули свою увагу, що у нас з вами незвичайна свіча. Так це
різдвяна свічка. А оскільки на Різдво трапляються чудеса – то і зараз у нас на
уроці трапиться таке маленьке чудо, адже наша свічка не проста. Виявляється
вона може бути книгою!
(Складаємо артбук - підсвічник у форму книги)
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Як ви уже зрозуміли, вона розповідатиме нам про народження Ісуса
Христа.
Ісус прийшов у світ, як було написано в пророцтвах. Він народився від
Діви Марії у сім’ї праведного Йосипа. Треба сказати, що серце Марії
сповнювала величезна радість, адже вона першою побачила обіцяного Богом
Спасителя.
Правда, прихід у світ Месії супроводжувався досить непростими
обставинами. У цей час відбувся перший перепис у Юдеї, а владу мав над нею
намісник римського імператора Октавіана Августа – Квіріній. Тому Йосип з
Марією змушені були вирушити у далеку, непросту і нелегку дорогу. Як пише
Біблія, Марія уже от-от мала народжувати. Заночувати їм довелось у Вефлеємі
на околиці, в стайні, де і народився Христос.
Учні, а давайте спробуємо за допомогою карти Палестини та наших
маленьких помічників – роботів «OZOBOT EVO» відтворити цей уявний
маршрут?
Маршрут проходитиме з Назарету, де жили Йосип з Марією, через
Єрусалим до Вефлеєму. Нам потрібно буде також робити зупинки,
відпочивати і рухатись далі. Зараз ви візьмете у руки маркери і намалюєте цей
маршрут. За рух по карті відповідатиме чорний колір, за зупинки, паузи, сон і
звукові сигнали відповідно - зелений, червоний і синій кольори.
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Учні промальовують маршрут і слухають розповідь учителя, ілюстровану
черговими сторінками артбуку.
Коли народився Ісус, на небі з’явилась яскрава зоря. Хор ангелів зійшов
з небес, віддаючи славу Богові своїм чудовим співом.
Неподалік від місця, де народився Христос, пастухи стерегли череду.
Побачивши на небі незвичайну зорю, вони почали міркувати, що б це
означало. Аж тут їм з’явився Ангел Божий і сповістив Радісну Звістку, а хор
ангелів зійшов з небес, хвалячи Бога співаючи «Слава во вишніх Богу, а на
землі мир, в людях благовоління». І пішли пастухи і поклонились Дитятку.
Вони не мали що подарувати Йому, але найбільшим даром для Ісуса було те,
що вони прийшли і в такий спосіб продемонстрували йому свою любов.
Про прихід у світ Спасителя довідались і мудреці зі Сходу. І зоря, що
з’явилась на небосхилі, вказала їм шлях.
Через багато місяців, повільно рухаючись до Іудеї, долаючи важкий шлях,
вони дістались до Єрусалиму і сподівались побачити Його в царських палатах,
але натомість зустріли там злого царя Ірода.
Довідавшись про народження нового Царя, Ірод збентежився і вирішив
знищити Ісуса. Він попрохав мудреців, якщо віднайдуть Ісуса, сповістити
йому про місце перебування Маляти, ніби то сам хоче поклонитись Йому.
Проте ангел з’явився мудрецям і попередив їх про небезпеку, і вони,
вклонившись Дитятку та принісши йому дари (запитуємо дітей, які саме)
пішли у свій край іншою дорогою. Розлютився тоді Ірод, і вирішив убити всіх
новонароджених малят, але Йосип, попереджений вночі ангелом, узяв Марію
і Дитятко, змушений був утікати далеко до Єгипту, аж доки Ірод не помер, а
потім повернулися назад у Назарет.
Тепер спробуємо продовжити уявний маршрут у Єгипет і повернення у
Назарет. (Учні продовжують укладати маршрут, а потім перевіряємо його
правильність за допомогою роботів, яких вмикаємо і пускаємо з відправної
точки нашого маршруту.)
IV. Закріплення вивченого матеріалу
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В Україні Різдво Христове святкують 7 січня за старим стилем і 25 грудня
– за новим стилем.
А тепер спробуймо подумки повернутись у сьогодення. Заплющіть на
мить свої оченята і уявіть: (включаємо тихенько аудіо запис колядки в
народному стилі)
Морозний зимовий вечір. По домівках давно запалили свічки. Усі люди
від малого до великого чекають у Святий вечір Різдва Христового на диво.
Особливо діти. Іхні світлі серця по-справжньому вірять у чудову казку
зимового свята. Навкруги сміх, весело і, неодмінно, різдвяні подарунки. У цей
день кожна дитина прагне піклування, тепла близьких людей, радощів, чуда.
Ми йдемо до храму, щоб віддати шану новонародженому Ісус, співаємо
колядки, ходимо з вертепами, вітаємо один одного з цим чудовим святом.
Колядки – пісні, у яких люди прославляють народження Ісуса
Христа
Співочий український народ придумав їх надзвичайно багато, бо все це
йшло від душі, яка так щиро вірила в Бога. Тому й живуть вони, передаючи це
із покоління в покоління.
А зараз спробуємо пригадати колядку «Во Вефлеємі нині новина» і
проілюструвати її за допомогою 3-D ручок та пластику. У цьому допоможуть
нам трафарети.
Ознайомлюємо учнів з правилами безпеки під час виготовлення артбуку.
Правила роботи з 3D ручкою
1.

Підключіть 3D ручку до електромережі і дайте їй кілька секунд для

розігріву.
2.

Вставте нитку PLA пластику в отвір подачі пластику.

3.

Встановіть швидкість, використовуючи регулятор, і дочекайтеся

витікання пластика через наконечник екструдера.
4.

Тепер ви можете почати малювати.

5.

Для зміни кольору натисніть на кнопку вилучення 3D пластику, і

почекайте поки пластик не буде повністю витягнутий.
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6.

Тепер ви можете вставити пластик іншого кольору.

7.

Перед малюванням іншим кольором потрібно пропустити трохи

пластика через екструдер, так як спочатку у вас буде перехід від старого
кольору до нового.
8.

Нагадую, що екструдер розігрівається до температури 190̊ і торкатися

наконечника небезпечно, можна отримати опік.
9.

Також будьте обережними при користуванні ручкою, оскільки вона

підключена до мережі 220V. У випадку некоректної роботи ручки, зупинки
механізму чи появи блимання – відкладіть ручку і зверніться до учителя.
Учні витягують по одному трафарету для команди, до якого додається
цитата колядки і приступають до малювання елементів сторінки. Важливо
допомогти дітям чітко визначити, хто і яку деталь малюватиме.
Перша сторінка артбуку є титульною і
містить сцену Різдва Христового, де Йосиф з
Марією

і

новонародженим

Дитятком-Ісусом

перебувають у стаєнці. Вгорі над ними світить
Вефлеємська зірка. Фактично ця ілюстрація є
ввідною до теми уроку.
«Во Вефлеємі нині новина:
Пречиста Діва зродила Сина…»
Друга сторінка книги – самі ясла з Немовлятком.
Вона розповідає про обставини народження Ісуса (в
яслах на сіні).
«…В яслах сповитий, поміж бидляти,
Спочив на сіні Бог необ’ятий…»
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Третя сторінка артбуку ілюструє перших, хто
привітав Месію з приходом у цей світ – ангельський хор.
Ангели зійшли з неба, співаючи «Слава во вишніх Богу, а
на землі мир людям доброї волі».
«…Вже Херувими славу співають,
Ангельські хори Пана вітають…»
Четверта сторінка – пастушки, які почули спів
ангельського хору, побачили дивну зорю і поспішили
в те місце, куди зірка вказала їм шлях.
«…Пастир убогий несе, що може,
Щоб обдарити Дитятко Боже…»

П’ята сторінка артбуку – ілюстрація візиту трьох
мудреців зі Сходу, які йшли задовго і здалека за
Вифлиємською зорею, попереднбо знаючи, куди і до
Кого вона має їх привести. Зі собою в дар
новонародженому Ісусу вони принесли золото, ладан і
миро.
«…За світлом зірки, десь аж зі сходу,
Йдуть три владики княжого роду.
Золото, дари, кадило, миро
Враз з серцем щирим несуть в офіру…»
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Шоста, остання сторінка артбуку, є своєрідним
закликом вшанувати Ісуса і принести йому в дар щиру
віру, любов і молитву, тому на ній зображено храм,
адже й сама людина є «храмом Духа Святого».
«…Ісусе милий, ми небагаті.
Золота дарів не можем дати.
Но дар цінніший несем від мира,
Це віра серця та любов щира»
Після того, як учні виконали завдання, вони коментують свою роботу і
пробують також озвучити ілюстрацію словами інших колядок, до прикладу
«Бог ся раждає» чи «Нова радість стала».
V.Підсумок уроку
Різдво для нас відкриває сенс нашого життя.
Саме це свято нагадує нам про величну подію,
коли Господь прийшов на землю в образі простої
людини для того, щоб нас спасти і показати нам,
що бути добрим і виконувати Божі Заповіді, бути
милосердним і люблячим може кожен з нас.
Святий Григорій Богослов каже, що «…Господь
став людиною для того, щоб людина стала
Богом…». І те, що Христос прийшов у цей світ, повинно бути для нас взірцем
божественного смирення і великої любові до людей.
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Пазиняк Ольга. Як розвивати в учнів креативність під час вивчення теми
«Співчуття і милосердя»
Тема уроку: Співчуття і милосердя. Притча про милосердного
самарянина
Мета: ознайомити учнів з поняттями співчуття і милосердя; підвести до
розуміння того, хто є нашим ближнім; плекати уміння робити добрі вчинки;
розвивати творче мислення учнів шляхом виготовлення артбуків.
Ключовий біблійний вірш: «Блаженні милостиві, бо помилувані вони
будуть» (Мт. 5, 7)
Біблійна історія: притча про милосердного самарянина (Лк. 10, 25-37)
Тип уроку: інтерактивний урок
Обладнання та наочність: фетр, кольоровий папір, яскраві стрічки, маркери,
фрагмент географічної карти, видрукувані цитати з Біблії.
Міжпредметні зв’язки: християнська етика, географія,

образотворче

мистецтво.
Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
Бесіда з учнями. Дидактична гра «Асоціативний кущ».
Учні добирають слова, з якими їм асоціюється слово «співчуття».
допомога
хворі

милосердя
співчуття

ближній

мама
Бог

Етичний словничок: Співчуття – це чуйне ставлення до ближніх: прояв
словесної допомоги і милосердя, які ми виявляємо самі або до нас виявляють
ближні.
ІІ. Вивчення і закріплення нового матеріалу
1.

Обговорення життєвої ситуації
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Один чоловік повертався додому. Край дороги на старій лавці сидів
нещасний безхатченко. Не знайшовши що дати потребуючому, чоловік сів на
лавці біля безхатченка, привітався і почав розпитувати про життя-буття. Коли
чоловік чуть відпочив після втомленого робочого дня, подякував безхатченку
за розмову і попрямував додому. Безхатченко усміхався. Йому ще довго гріли
душу подячні слова незнайомця, яких так бракувало останнім часом.
•

Чи здивувало вас щось у цій розповіді?

•

Яка етична цінність цієї життєвої ситуації?

2.

Робота зі Святим Письмом

Рольове читання притчі про милосердного самарянина (Лк. 10, 25-37)
•

Хто з трьох подорожніх допоміг пораненому чоловіку? Чи легко це було

зробити йому?
•

Чому священник і левит не допомогли?

•

З кого братиме приклад кожен з нас? Чому?

•

Кого можна назвати ближнім?

•

Чого навчає нас притча?

3.

Робота з ілюстраціями
Пропонуємо учням розглянути картки-ілюстрації до притчі. Їх можуть

створити навіть самі учні. Наприклад, на десяти картках намалювати епізоди
з притчі. Іншій групі пропонуємо у логічній послідовності розкласти картки і
ще раз пригадати сюжет притчі.
Геогафічна примітка. Події, що відбуваються у притчі відбувалися на землі,
яка знаходиться на Близькому Сході поміж Середземним і Мертвим морями в
тропічних широтах. Зараз більшу частину цієї території займає держава
Ізраїль. Ця територія в основному гориста, але тут також знаходиться
найнижча точка Земної кулі на суходолі – западина Мертвого моря – 422 м
нижче рівня океану. Клімат Ізраїлю є субтропічний середземноморського типу
зі спекотним літом і м’якою, вологою зимою. Місто Єрусалим знаходиться в
так званих Юдейських горах на висоті 800-900 м, а Єрихон розміщений на
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висоті – 250 м нижче рівня моря. Отже, Єрусалим знаходився на 1 км вище
Єрихона. Їх розділяє відстань трохи більше 20 км. У цій незаселеній
пустельній місцевості люди часто зазнавали нападу грабіжників, які ховалися
в різних ущелинах дороги.
4.

Біблія про співчуття і милосердя (обговорюємо значення висловів)

•

Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніте їм і позичайте, не чекаючи

назад нічого, а велика буде ваша нагорода й будете Всевишнього синами, бо
Він благий для злих і невдячних. Будьте милосердні, як і Отець ваш
милосердний (Лк. 6, 35–36).
•

Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець усякого

милосердя і Бог усякої втіхи, що втішає нас у всім нашім горі, щоб ми могли
втішити тих, які у всяких скорботах, тією втіхою, якою Бог самих нас утішає
(2 Кор. 1, 3–4).
•

Істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших

– ви мені зробили (Мт. 25, 40).
5.

Виготовлення артбуку «Співчуття і милосердя». Робота в групах
Артбук – це самостійно виготовлена книжка з паперу, фетру, тканини з

вміщеними автором ілюстраціями, виготовленими різними мистецькими
техніками. Об’єднаємося в 4 групи для роботи з артбуком. Кожна група
отримала по 2 листи фетру формату А-4 і допоміжні матеріали, а ще клейовий
пістолет і двосторонній скотч. Виготовляємо артбук з матеріалів, які ми
приготували. Для кожної групи видається по 2 листки різнокольорового фетру
і допоміжні матеріали, які група оформлюватиме на сторінці на свій смак.
Робота вимагає використання клейового пістолета. Тому ознайомимося з
правилами техніки безпеки.
Техніка безпеки при роботі з клейовим пістолетом
1.

Перед включенням переконайтеся, чи немає пошкодження на корпусі

пістолета і шнурі;
2.

Якщо на соплі залишився старий затверділий клей, його необхідно

видалити;
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Так як клейовий олівець в пістолеті розігрівається до дуже високих

3.

температур, під час роботи, слід дуже обережно використовувати його;
Включений пістолет встановлюється на рівну стійку поверхню, під

4.

нього підкладається аркуш паперу, а під сопло фольга для збору стікаючого
клею;
5.

Ні в якому разі не можна торкатися руками до металевого носика

термопістолета;
6.

Під час роботи не слід надягати вільний одяг. Краще зробити вибір на

користь щільних міцних тканин, які захистять від опіку при попаданні
розігрітого клею;
7.

Довге волосся максимально прибираються, прикраси знімаються;

8.

Шкіру рук від опіків захистять рукавички з щільної шкіри.

9.

Попадання гарячого клею на шкіру або одяг викликає сильні опіки.

Уважно стежте, щоб сопло пістолета завжди було повернуто в протилежну від
вас

сторону.

(див.

детально

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-

povtorne-vikoristannya-plastikovih-krishechok-107705.html)
Група 1 оформлює 4 сторінки: титульна сторінка червоного кольору як
наше серце, а на ній вміщуємо тему «Співчуття і милосердя» (для цього
вирізаємо кожну букву з золотистого фоамірану гліттерного

і клейовим

пістолетом прикріплюємо до сторінки). На форзаці вміщуємо кольоровий
малюнок Доброго Пастиря нашого артбука (приклеюємо гарячим клейовим
пістолетом).

Перша сторінка артбука зеленого кольору як символ життя і на неї
приклеюємо смужку мережива вертикально, бо символізує дорогу життя, а на
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них малюнок ілюстрації до притчі і цитату «Будьте милосердні, як і Отець ваш
милосердний» (Лк. 6, 36). На другій сторінці приклеюємо конверт з
ілюстраціями до притчі.

Група 2 теж виготовляє 4 сторінки. Третя і четверта сторінки артбука
займають карти рельєфу Обіцяного краю.

На п’ятій сторінці на синьому тлі поміщуємо фотографію вітражу
«Милосердний самарянин» з Шартрського собору, бо сам вітраж має дуже
багато синіх елементів, а на шостій сторінці поміщуємо пояснення: в образі
самарянина виступає сам Христос, а в образі подорожнього – людство.

Група 3 створює також 4 сторінки. Сьому і восьму сторінки артбука
займає фотографія елемента вітражу, виконана на прозорій плівці для
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лазерного друку для того щоби показати гру світла і тіней, які є особливими в
техніці вітражу. Для цього беремо два листи фетру і вирізаємо віконечка, в які
вміщуємо наше зображення вітража.

Дев’яту сторінку артбука займає сердечко з фанери, яке має в собі багато
маленьких сердечок від яких ведуть золотисті промені з фольги. На кінцях цих
променів прикріпленні цитати про милосердя. Дясяту сторінку артбука займає
«телевізор діл милосердя».

Виготовлення саморобки «телевізор діл милосердя»
1. Вирізати деталі телевізора (макет телевізора і телевізійні стрічки)
2. Всі частини телевізійної стрічки склеїти разом.
3.

На

бічних

стінках

телевізора

прорізати

отвори

для

стрічки.

4. Вкласти стрічку в отвори телевізора.
5. Склеїти макет телевізора.
6. Прикріпити трубочки від соку до кінців телевізійної стрічки і закрутити
стрічку з двох боків.
Група 4 приготовляє 4 сторінки. На одинадцятій сторінці вміщуємо
фотографії спільнот. Дванадцяту сторінку артбуку займає мішечок діл
милосердя.
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Тринадцята

сторінка

зайнята

висловлюванням

Матері

Терези.

Чотирнадцяту сторінку займає напис упорядника артбуку. Насамкінець
проколюємо діркопробивачем сторінки і скріплюємо артбук декоративним
шнуром.
ІІІ. Підсумок уроку
Отже, співчуття і милосердя необхідні у посякденному житті.

Ступець Людмила. Креативно вивчаємо Христові притчі, їх етичну
цінність (на прикладі притчі про милосердного самарянина)
Тема уроку: Співчуття і милосердя. Притча про милосердного
самарянина
Мета: поглибити знання учнів про зміст понять «милосердя» та «співчуття»;
підвести до розуміння важливості співчуття і милосердя у стосунках з
ближнім, формувати вміння побачити потреби ближнього та прийти йому на
допомогу; розвивати в учнів творче мислення шляхом виготовлення артбуку.
Ключовий біблійний вірш: «Будьте ж милосердні, як і Отець ваш
милосердний» (Лк. 6, 36)
Тип уроку: інтегрований, з використанням методу «рольової гри».
Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань
II. Вивчення і закріплення нового матеріалу шляхом інсценізації
1.

Подорож
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Будемо подорожувати з вами сьогодні до Єрихону. (показуємо на карті)
І ознайомимось ще з однією Христовою притчею, яка буде відповіддю нам
усім, яким має бути ставлення до ближніх.
Інсценізація притчі про милосердного самарянина. Рольове

2.

читання
3.

Обговорення притчі

•

Які головні дійові особи у цій притчі?

•

Чи всі є для вас знайомі?

•

Що найдивніше є для вас у цій притчі? Чому?

4.

Ознайомлення учнів з історією єврейського народу
Священик та левит згідно з тодішнім законом не мали права торкатись

мертвого. Тому пройшли мимо. Вони вважали, що їх дія виправдана перед
Богом. Залишають людину задля закону. Бог показує священника і левита нам
не для того, аби ми сказали, що вони є тими, які вчать закону, а самі його не
дотримуються. Ісус вбачає і нам показує у їхніх діях багато доброго.
•

Що на вашу думку Ісус побачив доброго?
Вони були законослухняні. Такими хоче і нас бачити Христос. Та їхній

послух був лише до однієї заповіді. А законовчитель наголошував на двох
заповідях. Священник і левит служили Богу, але забули за ближнього і за те,
що «все те, що ви зробили одному з братів моїх найменших, все одно, що мені
зробили». Отже, служити Богу – це служити ближньому. Вони були
законослухняними, та Ісус хоче показати нам інше, дотримання закону. Ісус
вносить новину закону – закон любові. Саме тому і запитав законовчитель
Ісуса: «Хто є моїм ближнім?» Ісус звертає увагу на самарянина, який був
ворогом законовчителя, єврея, Ісус Христос хоче змінити наше сприйняття
щодо ближнього. Коли говорить притчу, то події проходять дуже швидко:
священик – проходить, левит – теж. Коли говорить за самарянина, то
сповільнюються події, Він зосереджує нашу увагу. Самарянин впізнав у ньому
ворога, а чому допомагає? Він перевищує закон, який встановили самі для себе
люди.
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•

Якою є поведінка самарянина?

•

Якою є допомога самарянина? Чому? Який це приклад для нас?

5.

Підсумкова дидактична вправа «Виготовлення артбуку «Етичні

вартості Христовиї притч»
•

Щоб створити артбук на тему «Христові притчі», потрібні шматки

кольорового фетру, кольоровий папір різного формату, яскрава стрічка і
…трохи натхнення.
•

Спершу підбираємо відповідні біблійні вислови, які будуть розміщені на

окремих сторінках артбуку, міркуємо, як розмістити і в які кишені заховати їх,
щоб учням було не лише цікаво читати, а й шукати.
•

Щоб книжка приносила позитивні емоції, дарувала усмішку, робимо

сторінки яскравими, кольоровими.
•

На кожну сторінку наклеюємо ілюстрації і ключові слова, необхідні для

розуміння етичної тематики.

•

Прикрашаємо

сторінки

артбуку

яскравими

привертатимуть увагу читачів-школярів.
•

Різнокольорові сторінки книги скріплюємо.

69

деталями,

які

ІІІ. Підсумок уроку
Отже, наші добрі вчинки змінять нас кожного з нас, ближніх, а відтак ці
ілий світ.
Фірак Уляна, Фірак Оксана. Створюємо різдвяну феєрію разом: як
дидактичні вправи розвивають творчість учнів

Тема уроку: Різдвяна феєрія. Подорож до Вифлеєму
Мета: поглибити знання учнів про Різдво Христове, вказати на важливість
значення народження Ісуса Христа для людства; вчити ділитися радістю
Різдва Христового з іншими; розвивати креативне мислення, художній смак,
акторські здібності; виховувати бажання шанувати звичаї, традиції свого
народу, бажання нести радість Різдва Христового у свої родини.
Очікувані результати: учні знають події, пов’язані з народженням Ісуса
Христа; усвідомлюють значення народження Ісуса Христа для людства;
застосовують знання у повсякденному житті, проявляючи таким чином своїх
таланти.
Обладнання: Святе Письмо, роздатковий матеріал до теми «Різдво
Христове», робочі листки учня, проектна робота.
Хід уроку
І. Організаційний момент
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Гостинно вітаємо всіх: гостей шановних дорогих. Нехай ця тепла
передріздвяна феєрія стане добрим початком родинних свят, які ще у дорозі.
А на дворі зима.
Зірочка
Вальс танцювали красуні-сніжинки,
Під музику вітру кружляли-кружляли,
А як стомились, тоді під ялинки
На віти зелені спочить посідали.
Спали сніжинки, заснули ялинки,
І бачили в снах найдивніші дива
Танули в кожному серці крижинки,
Бо кожна людина чекала Різдва (Андрієвська Ірина).
Нехай кожна людина в очікуванні Різдва піднесе свої думки, серце і руки до
Всевишнього у щирій молитві за наші родини, сім’ї, і весь український народ.
ІІ. Актуалізація опорних знань
Вчитель: А час минав і світ чекав на радісну звістку, яку передбачали пророки.
На дошці висвітлюю повчання Святого Письма: «Оце ж сам Господь дасть вам
знак: Ось дівиця зачала і породить сина і дасть йому ім’я Емануїл» (Іс. 7,14).
Міркування учнів про те, народження кого очікували люди.
Вчитель: Сьогодні на уроці помандруємо у Вефлеєм, щоб розділити радість
Різдва Христового з тими, хто прийшов до малого Ісуса.
ІІІ. Вивчення і закріплення нового матеріалу
1.Бесіда
•

Як називається час, який передує світлому Різдву Христовому?

•

Скільки часу триває різдвяний піст?

•

Що є головним обов’язком християнина у часі посту?
Різдвяний піст – це час духовної обнови, час для творення милостині, дія

милосердя, молитви, щоб з чистим сумлінням «зустріти» першу зірку, колядку
і вітання: «Христос Рождається».
2.Робота за сюжетним малюнком «Святвечір»
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Вчитель: Зима. Морозно. Сніги біліють навколо. Над хатою в’ється димок.
Тиша. Все навкруги неначе спить. А в кожній хаті готуються до святвечора.
Бесіда за сюжетним малюнком «Святвечір».
•

Яка подія зображена на малюнку?

•

Як готується родина до святого Вечора?

•

Скільки страв готує господиня до столу ? Чому?

•

Яка страва є головною?

•

Що вносить господар до хати?

Господар вносить дідух – це символ урожаю. Також з «дідухом» на Святий
Вечір вносять до хати і сіно, яке кладуть під обрус. Воно символізує ясла, в
яких був покладений Ісус. А ще різдвяний хліб-калач, який стоїть на столі
протягом усіх свят і уособлює в собі сімейний добробут та багатство.Коли все
приготоване, всі чекали першої зірки на небі.
•

Про що хоче розповісти нам зірочка?

Сяє небо удалечі,
і молитву зорі мовлять.
Святий Вечір, добрий вечір
- добрим людям на здоров,я.
По церковцях горять свічі,
по хатинках стіл готовлять,
Святий Вечір, добрий вечір
- добрим людям на здоров’я.
Там, де сили молодечі,
там, де юні труд готовлять.
Святий Вечір, добрий вечір
- добрим людям на здоров’я! (Марія Підгірянка)
Вчитель: Після появи першої зірки на небі, сім’я сідала до Святої вечері,
яку називали «багата кутя». Церковні дзвони сповіщають і закликають всіх до
святочного богослужіння, першої коляди, різдвяного привітання.
3.Робота зі Святим Письмом. Робота в групах
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1 група – Прочитайте, що розповідає нам євангеліст Матвій про Різдво
Христове? (Мт.2,1-12)
2 група – Як вітали народженого Месію Ангели?
Відповідь вам допоможе знайти евангеліст Лука (Лк. 2, 1-20)
Аналіз прочитаної розповіді
•

Куди поспішали Марія з Йосифом? Чому?

•

Проілюструйте свою відповідь рядками святого Письма (Як. 2,1-5)

•

Як вітали Ісуса Ангели? Відповідь вам допоможе відшукати повчання

Святого Письма, яке зашифроване. Склавши всі слова, ви прочитаєте
привітання Ангелів.
Складанка. Слова Богові на висоті, а на землі – мир в людях доброї волі! (Лк.2,
14), (Див. додаток 2).
•

Хто першим прийшов привітати Боже Дитятко?
Тієї ночі, коли народився Ісус, до першої «приймальні» Сина Божого –

убогого вертепу – також було запрошено найближчих і найдорожчих. Ще тихо
спав Єрусалимський храм, а до вертепу вже несміливо заглядали пастухи.
Вони першими отримали небесну телеграму – радісну вістку про народження
Спасителя. Саме вони складали Богу щиру хвалу. Убогі і неписьменні були
першими гостями Бога, найближчою родиною Ісуса.
•

Кого вела зоря зі Сходу? Які дарунки принесли мудреці Ісусові?

4. Інсценізація «Незвичайні дарунки для Ісуса»
Мудреці принесли для Ісуса золото, ладан, миро. До нас завітали
незвичайні гості, які також хочуть привітати новонародженого Ісуса Христа і
дати свої подарунки. Це Ніжність, Доброта, Миролюбність, Лагідність,
Любов. (Персоніфіковані особи розповідають про себе)
Колядочка, щедрівочка,
Колядочка жвава.
Під віконцем щебетала,
На порозі стала.
Стала собі на порозі,
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Почала питати:
— Чи позволиш, господине,
За колядувати?
Господиня, як калина,
Господиня пишна,
Сподобала колядочку
Та назустріч вийшла.
Ой, витай же колядочко,
З білої дороги,
Принеси нам рік щасливий
На рідні пороги.
Ой, сідай же, колядочко,
Між мою родину,
Принеси нам добру Долю
В щасливу годину.
Ой, сідай же, колядочко,
З господарем в парі, —
Принеси нам рідну Волю
В новорічнім Дарі! (Марія Підгірянка)

Нехай повний кошик таких дарунків отримає кожна родина, сім’я, дитина
– і весь український народ на світле Різдво Христове.
5.

Дидактична вправа «Чобіток» (християнська етика і математика)

Вчитель: Напередодні Різдва Христового відбувається безліч чудес, всі
отримують подарунки. До вас

також «завітав» чарівний чобіток з

подарунками. Що в ньому? У чобітку заховані завдання з математики,
прикріплені до сніжинок. Учні по черзі виконують завдання з математики на
різдвяну тематику.
6. Ми загадки відгадаєм, бо чудово їх всі знаєм
Вчитель: Ви любите подорожувати сторінками Святого Письма. Пропонуємо
відгадати вам загадки. (Учитель зачитує загадки, які завчасно записані на
сторінці артбуку).
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7.Виготовлення

листівки-вітання

«Вертеп»

(міжпредметні

зв’язки:

християнська етика - трудове навчання).
Вчитель: Найбільшу радість отримуємо тоді, коли ми вітаємо і нас вітають зі
святом. Цінними є ті привітання і подарунки, які зроблені з любов’ю, в яких
вкладаємо свою доброту, щирість, виготовлені своїми руками. Сьогодні ви
виготовите вітальні листівки, якими будете вітати своїх рідних, друзів,
однокласників зі світлим Різдвом Христовим.
(Звучить музика. Учні виготовляють різдвяні листівки. Пригадуєм учням
правила поведінки і техніки безпеки з гострими предметами).
8. Виготовлення артбуку на різдвяну тематику
Наша креативна книга про різдвяну подорож. Матеріалом для створення
артбуку є картон, кольоровий папір, фарби, кольорові стрічки, клей, олівці,
вишивка. У процесі створення артбука ми отримали багато задоволення.
Сторінки книги – це кольорові листки картону (фоамін, формат А 4), скріплені
кольоровою стрічкою. На обкладинці є малюнок фарбами до теми Різдва. Ця
сторінка оздоблена рамкою з кольорового паперу, сніжинками і сніговими
кульками.

Наступна сторінка – це очікування різдвяної зірки. Аплікація виготовлена на
кольоровому папері фоаміні синього кольору, де зображений будинок, діти,
які спостерігають за появою на небі першої зірки. У верхньому лівому куточку
розмістила вірш «Святвечір», який захований у віконечку, виготовленому за
технологією скрапбукінг. В артбуці є розміщена аплікація вертепу,
колядники, які поспішають до оселі.
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У правому нижньому куточку приклеєна кишенька (виготовлена за
технологією скрапбукінгу), у якій заховані міні- деталі. Продовженням
артбуку є намальований фарбами святвечір. Для того щоб розвивати креативне
мислення учнів ми підготували завдання за методом аналогії. На білому
аркуші картону розміщені 4 різні ілюстрації і підказки (вислови Святого
Письма). Підказки заховані ажурним метеликом- віконечком. Одна зі сторінок
– загадки, які люблять відгадувати учні. Вони відкриваються веселими
сніжинками, які прикріплені двостороннім скотчем і стрічками. Досить
цікавим є зроблений колаж до

різдвяної тематики. Окрасою сторінки є

приклеєна рамка-вишиванка та кольорові ілюстрації. Логічним завершенням
книги є різдвяне привітання з сюрпризом, який захований у чобітку .
Тримати таке диво в руках, перегортати сторінки, розглядати ілюстрації захоплює. Цю розкіш дозволити собі може лише той, хто вихований на книгах.
ІV.Підсумок уроку
Учні колядують, зачитують різдвяну поезію, віншують.
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Шепеля Ірина. Християнська етика і зарубіжна література: інтегруємо
при поясненні гордині та смирення
Тема уроку: Гординя та смирення. Притча про митаря і фарисея (Лк.18,
10-14)
Мета: розкрити суть понять «гординя» і «смирення» на прикладі притчі про
митаря і фарисея, вчити бачити прояви гордині у власній поведінці та у
поведінці інших людей, допомогти учням у пошуку шляхів подолання гордині,
прищеплювати бажання виховувати у собі смирення, покору і скромність;
поглибити знання учнів із зарубіжної літератури: розвивати креативне
мислення учнів шляхом створення артбука.
Очікувані результати:
учні зможуть
•

пояснювати поняття «гординя» і «смирення»;

•

знати зміст притчі про митаря і фарисея;

•

розуміти, як притча про митаря і фарисея розкриває категорії «гординя»

і «смирення»;
•

вміти аналізувати свої вчинки і вчинки інших людей;

•

розуміти згубний вплив гордині на життя людини;

Тип уроку: інтегрований (християнська етика і зарубіжна література)
Обладнання: ілюстрації до притчі про митаря і фарисея,

до біблійних

розповідей про гріхопадіння Адама, будівництво Вавилонської вежі,
висловлювання Св. Івана Ліствічника.
Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань
ІІ. Вивчення і закріплення нового матеріалу
1.

Бесіда з учнями
«Рано-вранці першого дня нового навчального року маленький школярик

з мамою за руку радісно чимчикував до школи. Сонце щойно зійшло і світило
в спину. Хлопчик зачаровано дивився на свою довжелезну тінь – він почував
себе тридцятиметровим велетнем. Мама раптом зупинилася. Вона поглянула
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синові просто у вічі й промовила: «Сину, не задивляйся на свою тінь на
світанку – подивися на неї у полудень» (Бруно Фереро).
Сьогодні ми будемо вчитися оцінювати себе в яскравому світлі полудня.
Подумайте, як ця розповідь допоможе нам у поясненні гордині і смирення.
2.

Робота в групах (метод аналогії)
Кожна група отримує предмет, обговорює і швидко дає відповідь на

запитання:
•

Що це?

•

До якої євангельської притчі цей предмет має відношення? Чому?

зерно – притча про багача;
Наприклад, камінь і пісок – притча про дім на камені; коштовність і перлину
– притча про скарб і перлину; колосок пшениці – притча про сіяча.
3.

Робота зі Святим Письмом

•

Читання притчі. Притча про митаря і фарисея (Лк.18, 10-14)

•

Робота з текстом притчі.

•

Про що молилися чоловіки у храмі?

•

У чому помилка фарисея і мудрість митаря?

•

Проблемне питання: чому митар пішов з храму оправданим, а фарисей –

засудженим?
Примітка. Фарисей вважав себе праведником. Він думав, що двері
Царства Небесного для нього вже відкриті, тому стояв посередині храму і
вихвалявся своїми ділами. Фарисей принизив митаря тим, що вважав себе
кращим. Натомість митар проявив смиренність і розуміння своїх недоліків.
4.

Робота з репродукціями
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•

Якими на репродукціях зображені герої притчі?

•

Про що свідчать їх постави?

•

Як дані зображення передають слова притчі?

•

У яких біблійних сюжетах засуджується гординя?
Біблійна розповідь про гріхопадіння людей.
(Люди хотіли стати такими, як Бог, тому порушили заповідь і втратили

рай).
Біблійна історія про будівництво Вавилонської вежі.
(Бажання дістатися до Бога, прославити себе привело до втрати
розуміння між людьми і краху їхньої спільної праці).
Вчитель звертає увагу на слова Св. Івана Ліствічника: «Там, де сталося
гріхопадіння,

там

перед

тим

поселилася

гординя»,

просить

учнів

прокоментувати їх.
5.

Пригадайте твори зарубіжної літератури, у яких розкривається тема

гордині і її згубний вплив на людину.
•

Ганс Крістіан Андерсен «Снігова королева»
Кай став гордим, він перестає розуміти Герду і бабусю, насміхається з

них і, врешті-решт, потрапляє у палац Снігової королеви, а його серце стає
крижинкою. Герда силою любові розтопила крижане серце Кая.
•

Оскар Уайльд «Хлопчик-зірка»
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Зневажливе ставлення до дітей, знущання над тваринами, насміхання
над матір’ю-жебрачкою перетворюють вродливого Хлопчика-зірку на
потвору. Одержимий гординею – потворний. Лише бажання допомагати
ближнім, готовність пожертвувати свободою і життям заради жебрака
повертають красу хлопчику.
Що об’єднує цих героїв?
Гординя викорінює із серця любов. Ці літературні герої перестають
розуміти рідних людей, зневажають ближніх. Вони замикаються у собі,
гординя знищує в них усе людське, проте усвідомлення своїх помилок,
готовність переосмислити вчинки рятує їх від загибелі.
•

Виготовлення артбука «Гординя»
Для того, щоб зробити артбук, візьмемо картон лавандового і жовтого

кольорів щільністю 200 мг. Для роботи нам треба лінійку, канцелярський ніж,
дирокол, простий олівець, клей «Момент Кристал», папір фіолетового і
синього кольорів, чорні маркери, стрічки і гіпюр для декору.
Спочатку підготуємо 7 листів квадратної форми зі стороною 21 см. Для
цього лінійкою відмірюємо 21 см і відрізаємо канцелярським ножем зайве.
За допомогою дирокола зробіть отвори в аркушах для того, щоб потім
стрічкою зв’язати їх докупи.
На 1-й титульній сторінці лавандового кольору робимо розмітку для
заголовка «Гординя». Для цього від верху відмірюємо 9,5см і проводимо лінію
олівцем. Букви заголовка будуть неоднакової висоти: висота «Г» – 4,3 см,
висота «Я» – 2,7 см, ширина кожної букви – 2 см, відстань між буквами 0,5 см.
Зробивши розмітку, підписуємо артбук, спочатку олівцем, а потім маркером
чорного кольору. Під заголовком за допомогою клею приклеюємо слова
«Скромність – це фундамент мудрих, а гординя – опора слабких», надруковані
на картоні жовто-коричневого кольору. Ці слова є лейтмотивом артбука.
На 2-ому листі жовтого кольору у верхній половині приклеюємо
ілюстрацію гордині. Малюнок, кошеня дивиться у дзеркало і бачить лева,
наклеєний попередньо на кольоровий папір синього кольору з припуском по
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краях 0,5 см. Під зображенням вміщуємо напис, що таке гординя. Для цього
виготовляємо конструкцію «Прихована кишеня». Вирізаємо прямокутник зі
сторонами 14 і 6 см. На ньому робимо напис: «Гординя – завищене почуття
гідності, зарозумілість, надмірно висока думка про себе, зневажливе ставлення
до ближнього». Готуємо два прямокутника розміром 13 см на 6 см. На
кожному прямокутнику робимо розмітку: 4*7*0,5*1,5 см. По кожній лінії
розмітки робимо згини у дві сторони. На згині довжиною 4 см вирізаємо
сердечко, не дорізаючи до кінця. Приклеюємо дві зігнуті смужки частиною,
ширина якої 1,5 см, до прямокутника з написом з нижньої сторони по боках.
Таким чином утворились ніби віконниці, при з’єднанні яких складається
сердечко. Вирізаємо ще один прямокутник зі сторонами 14 см і 8 см. По вужчій
стороні робимо розмітки: 6*0,5*1,5 см. На площині 14*6 см посередині робимо
проріз, щоб через нього протягувалося сердечко. По розмітках робимо згини.
До конструкції з внутрішньої сторони по нижньому краю приклеюємо
прямокутник згином шириною 1,5 см. Декоруємо «кишеню» кольоровим
папером фіолетового і синього кольорів. Усю готову конструкцію приклеюємо
під зображенням.
4-та сторінка: у верхній частині приклеюємо

зображення гордині і

смирення в синій рамці. Під зображенням робимо чорним маркером написи
«гординя» і «покора», які сховаємо під «віконницями», для цього вирізаємо
два прямокутника зі сторонами 10,5*4,5 см. По довшій стороні кожного
прямокутника з одного боку дироколом робимо отвір, а з іншого - відмітку
1см, по якій робимо загин. Ці два прямокутника згином шириною 1см
приклеюємо по боках написаних слів таким чином, щоб вони зійшлися докупи,
ніби утворюючи «вікно». Умовні «віконниці» обклеюємо синім папером,
декоруємо мереживом і зв’язуємо стрічкою.
5-та і 6-та сторінки – лавандового кольору. На 5-тій сторінці артбука у
верхній частині приклеюємо зображення Матері Терези, а під ним робимо
напис маркером: «Гордий шукає любові до себе. Смиренний любить сам,
нічого не очікує взамін».
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На 6-тій сторінці розмістимо три репродукції із зображенням
Вавилонської вежі, яку укладемо в конструкцію «Водоспад». Для конструкції
приготуємо смужку-клапан лавандового кольору довжиною 27,5 см і
шириною 4 см, на якій робимо розмітки по довшій стороні 4,5*21*2см, по
розмітках робимо згини. Тепер готуємо 3 картонні підкладки жовтого кольору
для ілюстрацій розміром 12,5*9,5 см. По довшій стороні на кожній підкладці
робимо відмітки 1см, по яких виконуємо згини, їх будемо фіксувати на основу.
Для основи беремо смужку шириною 9,5 см і довжиною 20,5 см. По довшій
стороні робимо розмітки 4*1*1*1 см, по цих розмітках робимо згини.
Фіксуємо нашу основу зверху на клапан частиною шириною 4 см за
допомогою клею. Усі зігнуті частини знаходяться зверху над клапаном, решта
смужки підігнута під клапан. Тоді на основу приклеюємо наші підкладки
зігнутою стороною шириною 1 см, починаючи з нижньої.

Коли всі репродукції зафіксовані, знизу відрізаємо зайву довжину,
залишаючи припуск 1 см. Готову конструкцію приклеюємо з протилежної
сторони сторінки частиною, ширина якої 2 см по лівій стороні і 4,5 см по
правому краю. На 6-тій сторінці робимо напис «Вавилонська вежа» (Бут.11, 19) і слова з уривку: «Тож місто збудуймо та башту, а вершина її аж до неба. І
вчинімо для себе ймення, щоб ми не розпорошилися по поверхні землі»
(Бут.11, 4).
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7-ма сторінка: у верхній частині приклеюємо дві ілюстрації до притчі про
митаря і фарисея, попередньо наклеєні на картон жовтого кольору.

Над

зображеннями напис: «Притча про митаря і фарисея» (Лк.18,10-14). Під
зображенням у вигляді двох колонок чорним маркером записуємо слова
фарисея: «Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди – грабіжники,
неправедні, перелюбці, або як оцей митар» і слова митаря: «Боже, змилуйся
надо мною грішним!». Слова героїв притчі сховаємо під «віконницями». Для
цього вирізаємо два прямокутника зі сторонами 9,5*5,5 см. По довшій стороні
на обох прямокутниках з одного боку дироколом робимо по отвору, а з іншого
- відмітку 1 см, по якій робимо загин. Ці два прямокутника згином шириною 1
см приклеюємо по боках написаних слів таким чином, щоб вони зійшлися
докупи, ніби утворюючи «вікно». Умовні «віконниці» обклеюємо фіолетовим
папером, декоруємо гіпюром і зв’язуємо стрічкою.
8-ма і 9-та сторінки присвячені творам зарубіжної літератури, у яких герої
дозволяють гордині панувати над ними і негативно впливати на їх життя.
На 8-ій сторінці, у нижній частині, підписуємо «Ганс Крістіан Андерсен
«Снігова королева». Над написаними словами розміщуємо три ілюстрації до
даної казки. Ці зображення попередньо наклеєні на картон жовтого кольору з
припуском 0,5 см. Ці зображення будуть зафіксовані у конструкції «Каскад»,
тобто відкриватися по черзі. Тому на місці фіксації кожного зображення
робимо ще додатковий припуск 2 см, який відмірюємо і підгинаємо під
ілюстрацію. Приклеюємо готові малюнки таким чином, щоб вони накладалися
один на один, а під нижнім записуємо короткий коментар про Кая: «Кай став
гордим, він перестає розуміти Герду і бабусю, насміхається з них і, врештірешт, потрапляє у палац Снігової королеви, а його серце стає крижинкою.
Герда силою любові розтопила крижане серце Кая».
9-та сторінка виготовляється аналогічно попередній, тільки ілюстрації
наклеюються на картон лавандового кольору, підпис у нижній частині
сторінки – Оскар Уайльд «Хлопчик-зірка», а під нижнім зображенням робимо
коментар: «Зневажливе ставлення до дітей, знущання над тваринами,
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насміхання над матір’ю-жебрачкою перетворюють вродливого Хлопчиказірку на потвору. Одержимий гординею – потворний. Лише бажання
допомагати ближнім, готовність пожертвувати свободою і життям заради
жебрака повертають красу хлопчику».
На 10-ій сторінці жовтого кольору у правій частині приклеюємо
зображення гріхопадіння перших людей, попередньо наклеєне на картон
лавандового кольору, а зліва робимо напис: «Там, де сталося гріхопадіння, там
перед тим поселилася гординя» (Іоан Ліствічник).
На 11-тій сторінці у верхній частині клеїмо зображення царя Соломона, а
під ним підписуємо: «Прийде гордість, прийде і посоромлення, але зі
смиренними – мудрість», рядком нижче – Прип.11, 2 зображення Соломона
декорується гіпюром.
На 12-тій сторінці є вправи «Що спільного?» Вони укладаються у
конструкціях 3D. Щоб зробити таку конструкцію приготуємо основу. Для
цього вирізаємо прямокутник зі сторонами 20,5*14,5 см. На ньому робимо
розмітку: 10*0,5*10 см. По цих розмітках робимо згини і обклеюємо
прямокутник фіолетовим папером. Вирізаємо смужку фіолетового картону
розміром 16,5*6 см, на якій робимо розмітку 1*9,5*5*1 см. По цій розмітці
робимо згини. Складаємо смужку таким чином, щоб частина довжиною 6см
була зверху. Прямокутник смужки розміром 5*6 см складаємо у трикутник до
сторони довжиною 1см і перегинаємо всередину. Прикладаємо до основи
розгорнуту смужку. Коротка сторона смужки має бути зліва, по краю смужки
зліва олівцем робимо відмітку. До відмітки приклеюємо клапан смужки
довшої сторони. Склавши смужку по згину, наносимо клей на клапан короткої
сторони, складаємо до смужки основу і приклеюємо до правої сторони основи,
згинаємо трикутником всередину. Відрізаємо смужку шириною 3,5 см і
довжиною 8 см. Зміщуємо смужку з правим трикутником, зрізаємо кут по
правому краю і приклеюємо до конструкції. До цієї смужки приклеюємо
приготовлене зображення. Інший малюнок клеїмо до конструкції на сторону
довжиною 9,5 см, ще один фіксуємо на лівій стороні основи. На зображеннях
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робимо написи: «вежа, цегла, мова». Щоб написати посилання на Святе
Письмо, робимо ще одну конструкцію. Відрізаємо смужку розміром 12,5*2 см,
робимо розмітку 1*8*2,5*1 см. По лініях відміток робимо згини. Зігнувши
смужку так, щоб сторона 2,5 см була зверху, робимо згин на трикутник до
сторони клапана. Загинаємо трикутник всередину. Складаємо смужку так, щоб
згин співпав із серединою основи коротшою стороною зліва. Намазуємо клеєм
клапан довшої сторони і приклеюємо до відмітки на основі зверху. Намазуємо
клеєм другий клапан з коротшої сторони смужки і приклеюємо до лівої
сторони основи. На приклеєній смужці пишемо посилання Бут.11, 1-9. Основу
декоруємо гіпюром і приклеюємо до сторінки артбука. Над основою пишемо:
«Що спільного?»

На 13-тій сторінці будуємо ще одну конструкцію. Для цього вирізаємо
основу розміром 26*16 см. По довшій стороні робимо відмітки 10*3*3*10 см,
по відмітках виконуємо згини. Кожну площину обклеюємо папером синього
кольору. Площини шириною 3 см загинаємо всередину, утворюємо ніби
книжечку зі сторонами 16*10 см. Готуємо три зображення, наклеєні на ватман,
розміром 5*9 см. Два із зображень лівою своєю стороною клеїмо до лівої
частини згину зверху і знизу основи, а третю – правою стороною до правої
частини згину посередині основи. Декоруємо гіпюром, на правій стороні
основи робимо посилання Лк.18, 10-14. Зображення підписуємо: «коробочка,
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храм, динарії». Готову конструкцію приклеюємо до сторінки артбука і зверху
підписуємо: «Що спільного?»

На останній сторінці артбука розміщуємо ім’я розробника і короткі
відомості про нього. Готові сторінки артбука зв’язуємо стрічкою.
ІІІ. Підсумок уроку
Отож, гординя, смиренність – це етичні поняття, які протилежні за своїм
значенням. Персонажі євангельської притчі, головні герої творів зарубіжної
літератури є прикладом того, як потрібно долати у собі гординю і плекати
смиренність.

Яцків Леся. Креативимо: дні тижня, створення світу і … артбук. (Біблія
про створення світу)
Тема уроку: Біблія про створення світу
Мета: ознайомити учнів з біблійним описом про створення світу (Бут.1-2,6),
основними етапами створення світу; плекати в учнів розуміння захисту
людиною Божих творінь; розвивати креативне мислення учнів шляхом
створення артбуку.
Тип уроку: інтегрований.
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Ключовий біблійний вірш, епіграф: «І побачив Бог усе, що вчинив. І ото,
дуже добре воно!» (Бут. 1, 31)
Обладнання: Біблія, підручник «Основи християнської етики» 5 клас Г.
Сохань, роздатковий матеріал для виготовлення артбуку (кольоровий папір,
фетр, олівці, ручки, квіти).
Хід уроку
I. Організація учнів до уроку
II. Актуалізація опорних знань
Хто Творець?
А чи знаєте ви, діти,
Хто створив птахів і квіти,
Сонце, місяць, небо, зорі,
Ріки та струмки прозорі?
Хто про все оце подбав?
Хто нам все подарував?
Хто підніс високо гори,
Океану дав простори,
Відокремив день від ночі.
І чиї пильнують очі,
Аби справно дні минались
І ніщо не руйнувалось?
Бог створив цей світ і нас.
Він із нами повсякчас!
•

Яка основна думка вірша Іванни Щедріної?

•

Ким був створений світ?

•

Чи можна вважати, що наш світ має закони свого існування?

•

А які ще є теорії про походження Всесвіту?
Сьогодні на уроці ми дізнаємося про те, що говорить Біблія про створення

світу.
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ІІІ. Вивчення і закріплення нового матеріалу
Про створення світу ми читаємо в книзі Буття. Назва цієї книги відповідає
її змісту - «буття» або «походження», бо розповідь її починається зі створення
всього, що існує, тобто має буття.
Робота з Біблією
Інтерактивне читання Буття 1, 1-31
•

Де взялося все, що нас оточує?

•

Що сказав Творець, глянувши на те, що створив кожного дня?

•

З чим можна асоціювати дні створення світу, і як вони увійшли в наше

повсякденна життя? (7 днів тижня)
Дидактична вправа «Що створив Бог кожного дня»
У формі квітки зображення кожного дня творення закрите пелюсткою,
на якій цифра відповідно до дня створення. Відкриваємо певну цифру і бачимо
зображення, що створив Бог у певний день.
1 день – Світло. (Що означає для нас світло, з чим воно асоціюється?)
2 день – Небо. (З чим асоціюється небо?)
3 день – Земля і рослини. (Які рослини ростуть у нас? Як необхідно
відноситися до всього живого?)
4 день – Небесні світила. (Ознайомлення із будовою Сонячної системи:
назви планет, їх розташування, зорі та інші небесні тіла)
5 день – Птахи і риби.
6 день – Тварини і людина. (Що притаманне людині? Які риси можуть
змінити світ на краще?)
Чому Бог створив світ?
Бог створив світ з любові, Він хотів про щось і про когось турбуватися.
Цей світ даний людині у користування. Ми повинні берегти все, що створене
Богом: навколишній світ, одне одного, бо ми Божі створіння, і лише нас
Творець наділив розумом, мовою і безсмертною душею. Ми можемо славити
Бога.
88

Складання пазлу. З карток утворюємо біблійний вислів: І побачив Бог, що
добре воно.
Виготовлення артбуку
Клас об’єднується у сім груп: понеділок – перший день, вівторок – другий
день, середа – третій день, четвер – четвертий день, п’ятниця – п’ятий день,
субота – шостий день, неділя – сьомий день.
Кожна група отримує завдання, відповідно до свого дня: записати і творчо
оформити, що створив Бог цього дня, коментуючи з позиції сьогодення,
використовуючи всі свої таланти (словами, віршами, малюнками, аплікаціями)

ІV. Підсумок уроку
Кожен з нас повинен берегти і примножувати цей прекрасний світ, бути
співтворцем Бога у цьому світі.
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