
Перш, ніж Ви познайомитеся з циклами розроблених біблійних 
уроків, дозвольте запропонувати коротку інформацію щодо 
різних друкованих видань.

Щоб допомогти Вам краще підготуватися до служіння дітям, пропонуємо курси 
з підготовки вчителів. Завітайте на нашу сторінку в Інтернеті або зверніться в 
центральний офіс ТЄД і дізнайтеся більше інформації про курси з підготовки.

Література ТЄД

Замислiться…
Чим наповнене життя наших дітей? Яка їхня найбільша потреба?
Нашим дітям вкрай необхідно особисто знати Бога. Лише істини Святого Письма дадуть 
відповідь на найглибші внутрішні потреби дитини, допоможуть пережити важкі, а часом, 
зовсім недитячі, обставини.
Товариство Євангелізації Дітей® пропонує широкий вибір матеріалів, які допоможуть 
зрозуміло викласти дітям Звістку Євангелії, а також навчати дітей, які вже навернулися 
до Господа у вірі.

Альбом з ілюстраціями/фланелеві фігури 
до біблійних уроків

Не містять тексту. В альбомах подано лише картинки, які 
ілюструють біблійний урок, який Ви викладаєте.

Детально розроблені біблійні уроки

Викладання біблійного уроку зазвичай займає 15-20 хвилин 
заняття. В збірці пропонується 5 або 6 уроків, в яких цікаво 
викладені події біблійної історії. В уроці ретельно пояснюється 
і застосовується до життя біблійна істина. Бажано, щоб 
учитель розповідав, а не читав перед дітьми текст уроку.

Пакет додаткових матеріалів

Додатково розроблені поради і наочні посібники до заняття в 
цілому. Пакет зазвичай містить пояснення і наочні посібники 
до пісні; біблійного вірша для запам’ятання; додаткового 
пояснення істини, яка була викладена в біблійному уроці; гри 
для повторення; ручної праці (якщо є). Також додається диск з 
піснями до програми. В кожному пакеті до серії уроків подано 
матеріали до 5-6 занять, а також ідеї до підсумкового уроку. 
Підсумковий урок допоможе дітям згадати і повторити все, що 
вони дізналися під час викладання відповідних уроків.

Зверніть увагу! Для викладання 6-7 занять 
(по 45-60 хвилин) Вам знадобляться: альбом, 
текст до біблійних уроків і пакет додаткових 
матеріалів.
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Початки
5 кольорових уроків: 30 ілюстрацій в 
альбомі або фігури для фланелеграфу.

Якщо ми не розкажемо дітям правду про 
те, як почав існувати світ, то хто розкаже? 
Дітям потрібно знати, звідки з’явилася 
людина і для чого. П’ять уроків даної серії 
охоплюють теми про створення світу 
Богом, гріхопадіння людства, наслідки 
гріха (Каїн і Авель), про те, що ми можемо 
жити з Богом (Енох), і про те, що Бог має 
покарати гріх (Ной). Діти дізнаються, як 
можна позбавитися покарання за гріх і 
жити для Бога.

До серії розроблено пакет додаткових 
матеріалів на 6 занять (останнє 
заняття – повторення серії).

Патріархи
5 кольорових уроків: 30 ілюстрацій в 
альбомі або фігури для фланелеграфу.

Розкажіть дітям про могутність і любов 
Бога через історії про Авраама, Ісака та 
Якова. Слухаючи про випробовування, 
досягнення і невдачі цих людей, діти 
вчитимуться покладатися на Бога і 
надавати Йому першість в усьому. В циклі 
уроків викладено такі історії: Бог кличе 
Авраама; Авраам приносить в жертву свого 
сина; Авраам шукає наречену для свого 
сина; первородство і благословення; Яків 
далеко від дому.

До серії розроблено пакет додаткових 
матеріалів на 6 занять (останнє 
заняття – повторення серії).

Життя Йосипа
5 кольорових уроків: 30 ілюстрацій в 
альбомі або фігури для фланелеграфу.

Тим, хто любить Бога, усе допомагає на 
добре – захоплююча серія уроків про 
Йосипа допоможе Вам розкрити дітям цю 
істину. Серія охоплює такі істини: стережися 
заздрості; діти Божі переживають 
труднощі; Бог допомагає Своїм дітям жити 
для Нього; Бог керує всім, всіма і всюди.

Ісус Навин. Воїн від Бога
6 кольорових уроків: 36 ілюстрацій в 
альбомі або фігури для фланелеграфу.

Перемоги і поразки, захоплюючі події 
завоювання Обіцяного краю допоможуть 
дітям засвоїти важливі істини: Бог береже 
Своїх дітей (червона мотузка); лише Бог дає 
перемогу (падіння Єрихону); ми повинні 
служити в святості (гріх Ахана); за всіх 
обставин потрібно покладатися на Бога 
(історія мешканців Гів’ону). 

До серії розроблено пакет додаткових 
матеріалів на 7 занять (останнє 
заняття – повторення серії).

Мойсей. Обраний 
визволитель
6 кольорових уроків: 36 ілюстрацій в 
альбомі або фігури для фланелеграфу.

Дітям буде цікаво почути про різні пригоди 
і події, через які Мойсей перетворився 
з маленького немовляти на сміливого 
керівника ізраїльського народу. Уроки 
серії охоплюють такі теми, як народження 
Мойсея, покликання Мойсея на служіння, 
Божі кари, перехід через Червоне море, 
незадоволення народу.

До серії розроблено пакет додаткових 
матеріалів на 7 занять (останнє 
заняття – повторення серії).

Мойсей. Законодавець
6 кольорових уроків: 36 ілюстрацій в 
альбомі або фігури для фланелеграфу.

Діти продовжать захоплюючу подорож 
пустелею разом з Мойсеєм і Божим 
народом. Ви разом розглянете теми: 
десять Заповідей; ідолопоклонство народу; 
дослідження Обіцяного краю; гріх Мойсея 
перед Богом; мідяний змій; Мойсей та 
переображення Господнє. Допоможіть 
дітям навчитися поклонятися Богу і 
слухатися Його.

До серії розроблено пакет додаткових 
матеріалів на 7 занять (останнє 
заняття – повторення серії).



Біблійні уроки. Старий Заповіт

Давид. 
Муж за серцем Божим
6 уроків для викладання з фігурами для 
фланелеграфу.

Чудові уроки з раннього періоду життя 
Давида зрозуміло вчать дітей жити 
побожно! Серія охоплює історії: Ізраїль 
обирає царя; непокора Саула; Бог обирає 
царя; Давид і Голіят; ворог і друг (втеча від 
Саула і дружба з Йонатаном); Давид милує 
свого ворога. Божі істини заохочують дітей 
віддавати Богу першість у їхньому житті.

До серії розроблено пакет додаткових 
матеріалів на 7 занять (останнє 
заняття – повторення серії).

Давид. Випробовування 
та перемоги
8 уроків для викладання з фігурами для 
фланелеграфу.

Продовження захоплюючих історій з життя 
Давида. Уроки охоплюють такі історії: 
Давид серед филистимлян; Саул іде за 
порадою до ворожки; Давид стає царем; 
ковчег заповіту захоплено і повернено; 
Давид і Вірсавія; Давид і Мефівошет; 
Авесалом повстає проти Давида; Соломон 
стає царем після Давида. Історії з життя 
Давида вчать дітей залишатися вірними 
Богові за всіх обставин, покладатися лише 
на Бога; не відповідати злом на зло.

До серії розроблено пакет додаткових 
матеріалів на 9 занять (останнє 
заняття – повторення серії).

Рут
5 уроків для викладання з фігурами для 
фланелеграфу.

До серії входять такі уроки: Рут обирає 
Бога Ізраїлю; Рут – чужинка (в Ізраїлі); 
Рут дізнається про викупителя роду; Рут 
знаходить викупителя роду; Рут входить у 
сім’ю викупителя. Через подані уроки діти 
дізнаються, що Бог радо прийме їх, якщо 
вони навернуться до Нього у вірі.

До серії розроблено пакет додаткових 
матеріалів на 6 занять (останнє 
заняття – повторення серії). 
Формат А3.

Судді. 
Непокора та визволення
6 кольорових уроків: 36 ілюстрацій в 
альбомі або фігури для фланелеграфу.

Для кожної Своєї дитини Бог має задум; 
що б не траплялося, Він завжди все 
тримає в Своїх руках – ці істини зрозуміло 
пояснюються в поданій серії уроків. Діти 
почують історії про великі битви і великих 
людей: Девора та Барак, Гедеон, Самсон. 
Труднощі і падіння не приховано. Але все і 
завжди – в Божих руках. Поможіть дітям 
зрозуміти цю величну істину.

До серії розроблено пакет додаткових 
матеріалів на 7 занять (останнє 
заняття – повторення серії).

Ілля. Пророк Бога Живого
6 кольорових уроків: 36 ілюстрацій в 
альбомі.

Познайомте дітей з могутнім, але дуже 
близьким Богом. До серії входять уроки: 
Ілля – вісник жахливої новини (посуха 
на три роки); Ілля бореться проти 
неправдивого бога (змагання на горі 
Кармел); Ілля тікає від цариці Єзавелі; 
виноградник Навота; Ілля іде в Небеса; 
Ілля розмовляє з Господом Ісусом 
(переображення Господа Ісуса). Діти 
дізнаються, як покладатися на Живого Бога 
і вдовольнятися тим, що дає Господь.

До серії розроблено пакет додаткових 
матеріалів на 7 занять (останнє 
заняття – повторення серії).

Єлисей. 
Пророк Бога Вірного
6 кольорових уроків: 36 ілюстрацій в 
альбомі.

Бог залишився вірним і в житті Єлисея; 
Бог – вірний і незмінний завжди. Слухаючи 
уроки з життя Єлисея, діти навчаться 
покладатися на Божу вірність: Бог 
підтверджує владу Єлисея; Єлисей і олива 
вдови; Єлисей повертає до життя сина 
шунамітянки; Наамана уздоровлено від 
прокази; Єлисей покладається на захист 
Бога (оточення Самарії).

До серії розроблено пакет додаткових 
матеріалів на 7 занять (останнє 
заняття – повторення серії).
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Бог небайдужий, 
коли діти сумують
5 кольорових уроків: 30 ілюстрацій в альбомі.

Уроки допоможуть розповісти дітям про Божу 
любов до них і турботу про них; про те, що Бог 
небайдужий до їхнього життя, особливо, коли 

вони зустрічаються з труднощами. Біблійні 
уроки засновані на історіях різних біблійних героїв: 

вигнанець, прийнятий Богом (Їфтах); 
прийнята чужинка (Рут); чистий в 

брудному світі (Самуїл); вчись прощати 
(Петро); зневажений людьми, 

прийнятий Богом (Матвій).

До серії розроблено пакет 
додаткових матеріалів на 6 
занять (останнє заняття – 
повторення серії).

П’ять царів Юди
5 кольорових уроків: 30 ілюстрацій в 
альбомі.

Викладаючи дану серію дітям, ви разом 
згадаєте про невдачі та успіх царів Юдеї 
часів Старого Заповіту: Йосафат, Йоаш, 
Єзекія, Манасія і Йосія. Біблійне вчення і 
застосування для спасених і неспасених 
дітей переплітається з біблійною історією. 
Діти більше дізнаються про велич і 
милість Бога. Біблійні істини заохотять 
дітей іти Божим шляхом.

До серії розроблено пакет 
додаткових матеріалів на 6 занять 
(останнє заняття – повторення 
серії). Формат А3.

Даниїл. 
Сильний в Господі
5 кольорових уроків: 30 ілюстрацій в 
альбомі або фігури для фланелеграфу.

Сміливість Даниїла і його трьох друзів 
допоможе дітям навчитися твердо 
триматися Божих істин, будь що. Назви 
уроків: випробовування (відмова від 
царської їжі); молитва (сон царя); виклик 
(вогняна піч); суперництво (таємничий 
напис на стіні) ; визволення (лев’яча яма). 
Біблійні істини закликають дітей уникати 
гріха, просити в Бога мудрості, віддавати 
Богу належну славу і 
залишатися непохитними у вірі.

Естер
6 кольорових уроків: 36 ілюстрацій в 
альбомі.

Хто може допомогти за обставин, 
коли, здається, виходу немає? Лише 
Бог, адже все – в Його руках. Ці та інші 
важливі біблійні істини розкриваються в 
захоплюючих подіях, які сталися за часів 
полону ізраїльського народу, коли царицею 
було обрано Естер, юдейську полонянку. 
Уроки серії охоплюють такі теми: Естер 
обрано царицею; Мордехай залишається 
вірним (не вклоняється Гаману); поклик на 
допомогу (Ізраїль молиться і поститься); 
Божий народ вшановано; Естер просить за 
свій народ; Божий народ перемагає.

До серії розроблено пакет додаткових 
матеріалів на 6 занять (останнє 
заняття – повторення серії). 
Формат А3.

Неемія
5 кольорових уроків: 25 ілюстрацій в 
альбомі.

Уроки проведуть вас книгою Неемії і 
розкриють події, які супроводжували 
відбудову стін Єрусалиму. Серія охоплює 
такі теми: молитва; Господь має завдання 
для християн; як долати труднощі; Бог 
допомагає Своїм дітям бути мудрими; 
дозволь Господу керувати твоїм життям.

До серії розроблено пакет додаткових 
матеріалів на 6 занять (останнє 
заняття – повторення серії).
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Перші християни
6 уроків для викладання з фігурами для 
фланелеграфу.

Церква Господа Ісуса живе і зростає понад 
дві тисячі років. Звідки християни мають 
силу залишатися вірними? В чому полягає 
місія церкви? Розкажіть дітям про життя 
перших християн за допомогою поданих 
уроків. Серія охоплює такі теми: свідки 
(сміливе свідчення про воскресіння 
Господа Ісуса); Божа сила для християнина 
(Бог Дух Святий живе в кожному 
християнинові); Бог звершує працю через 
християн (Петро та Іван уздоровлюють 
кривого); Бога не можна обманути (Ананій 
і Сапфіра); Слова Бога звернені до кожного 
(Петро проповідує в оселі Корнилія); Божих 
дітей переслідують (визволення Петра та 
Івана з в’язниці; смерть Степана). 

До серії розроблено пакет додаткових 
матеріалів на 7 занять (останнє 
заняття – повторення серії).

Життя Ісуса Христа, ч. 1
6 кольорових уроків: 36 ілюстрацій в 
альбомі або фігури для фланелеграфу.

Подані шість уроків першої серії циклу з 
чотирьох частин містять багато цікавих 
історій про життя Спасителя. В серії 
подано уроки: благовіщення; пастухи 
прославляють Спасителя; мудреці 
вклоняються Царю; дитинство Христа; 
Ісус Христос у спокушенні; Господь 
Ісус закликає учнів. Діти вчитимуться 
наслідувати приклад покори Господа Ісуса.

До серії розроблено пакет додаткових 
матеріалів на 7 занять (останнє 
заняття – повторення серії).

Життя Ісуса Христа, ч. 2
6 кольорових уроків: 36 ілюстрацій в 
альбомі або фігури для фланелеграфу.

Продовження оповідання про життя 
Ісуса Христа. Серія уроків містить історії 
про: чудо на весіллі; бесіду Ісуса Христа з 
Нікодимом і з самарянкою; уздоровлення 
хлопчика, сліпого Вартимея і жінки, яка 
хворіла 12 років; воскресіння дівчинки, 
дочки Яіра. Біблійні істини заохочують 
дітей довіритися Ісусу Христу в рішенні 
їхніх проблем, дякувати Йому за все, жити 
вірою і славити Бога.

До серії розроблено пакет додаткових 
матеріалів на 7 занять (останнє 
заняття – повторення серії).

Життя Ісуса Христа, ч. 3
6 кольорових уроків: 36 ілюстрацій в 
альбомі або фігури для фланелеграфу.

За допомогою поданих уроків розкажіть 
дітям про ключові епізоди життя Господа 
Ісуса на землі: Ісус запрошує дітей; Ісус 
годує більше п’яти тисяч людей; Ісус іде 
по воді; переображення; уздоровлення 
прокаженого; багатий юнак; Закхей 
зустрічає Ісуса. Допоможіть дітям 
зрозуміти, що Господь Ісус – всемогутній 
Бог, і Він любить дітей.

До серії розроблено пакет додаткових 
матеріалів на 8 занять (останнє 
заняття – повторення серії).

Життя Ісуса Христа, ч. 4
6 кольорових уроків: 36 ілюстрацій в 
альбомі або фігури для фланелеграфу.

Четверта частина уроків про Ісуса Христа 
охоплює останні події життя Господа на 
землі. Розкажіть дітям про мету приходу 
Господа Ісуса на землю: про смерть 
Господа Ісуса, про Його воскресіння і 
вознесіння. В серії також містяться уроки 
про тріумфальний в’їзд до Єрусалиму і 
останню вечерю. Розкажіть дітям, як Бог 
чудовим чином виконав Свою обітницю 
дати людству Спасителя!

До серії розроблено пакет додаткових 
матеріалів на 7 занять (останнє 
заняття – повторення серії).
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Євангелізаційні уроки
Подані серії уроків містять зрозуміле і послідовне пояснення Євангельської звістки за допомогою різних біблійних історій та притч.
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Твій Спаситель
5 кольорових уроків: 40 ілюстрацій в 
альбомі.

Серію уроків розроблено для 
безпосереднього благовістя 
неспасеним дітям.
Зрозуміле і просте пояснення Євангелії. 
Серію розроблено для викладання дітям, 
які небагато чули про Бога або взагалі 
нічого не чули. Серія містить уроки: 
народження Христа, Ісус уздоровлює 
розслабленого, суд і розп’яття Христа, 
вознесіння і прославлення Христа.

Чудове Боже спасіння
5 кольорових уроків: 40 ілюстрацій в 
альбомі.

Серію уроків розроблено для 
безпосереднього благовістя 
неспасеним дітям.
Серія пропонує пояснення Євангельських 
істин через уроки про Івана Христителя, 
Никодима, Закхея, в’язничного сторожа у 
Филипах і притчу про блудного сина.

До серії розроблено пакет додаткових 
матеріалів на 6 занять (останнє 
заняття – повторення серії). 
Формат А3.

Книга без слів
5 кольорових уроків: 30 ілюстрацій в 
альбомі.

Уроки розроблено на основі кольорів, 
які нагадують нам Євангельську звістку: 
золота сторінка (Божа любов і досконала 
оселя в Небесах); темна сторінка (гріх 
і покарання за гріх); червона сторінка 
(єдиний шлях спасіння через кров Ісуса 
Христа); чиста сторінка (як прийняти Божий 
дар нового життя у Христі); зелена сторінка 
(зростання у вірі).

Ісус – мій Спаситель 
і Друг
5 кольорових уроків: 30 ілюстрацій в 
альбомі.

Подана серія розкриває основні істини 
Євангелії через оповідання про земне 
служіння Господа Ісуса Христа. Теми серії: 
уздоровлення розслабленого; угамування 
бурі; бесіда з самарянкою; уздоровлення 
сотникового раба; добрий самарянин. 
Діти вчитимуться покладатися на Бога за 
будь-яких обставин, свідчити своїм друзям 
і виявляти до них Божу любов. Серія 
допоможе дітям дізнатися, як Господь Ісус 
може стати їхнім Спасителем і Другом.

Пізнання Христа
5 кольорових уроків: 30 ілюстрацій в 
альбомі.

Подана серія уроків допоможе зрозуміти 
Євангельські істини через сутність і Особу 
Господа Ісуса. Теми серії: Пастир Добрий 
(причта про загублену овечку); Хліб життя 
(насичення 5000); Воскресіння (воскресіння 
Лазаря); Світло для світу (сліпий Вартимей); 
Дорога (бесіда з учнями на таємній вечері).



Доктринальні уроки
Доктринальні серії уроків, в основному, зосередженні на поясненні певних доктрин/істин Божого Слова. Для пояснення доктрин 
використано біблійні історії, уроки з життя, предметні уроки.

Час спілкування з Богом
9 частин: 11 кольорових ілюстрацій в 
альбомі.

Що таке час спілкування з Богом? Як, чому, 
де і коли можна спілкуватися з Богом? 
Дану серію доктринальних уроків можна 
викладати на заняттях додатково до 
основної серії уроків. Цикл можна поділити 
на дев’ять частин.

Навчи нас молитися
5 уроків: 40 ілюстрацій в альбомі; 
ілюстрації чорно-білі з кольоровими 
рамками.

Мета серії – пояснити дітям важливе 
значення молитви. В серії розглядаються 
наступні аспекти: честь і радість молитви; 
необхідність молитися; Бог чує молитви; 
заступницька молитва; як молитися.

До серії розроблено пакет додаткових 
матеріалів на 6 занять (останнє 
заняття – повторення серії).

Церква. Божа сім’я
5 кольорових уроків: 40 ілюстрацій в 
альбомі.

За допомогою даних уроків Ви зможете 
розказати дітям, як важливо відвідувати 
недільну школу і церкву. Діти дізнаються, 
що таке церква, чим займається церква, 
як живе і зростає церква. Теми серії 
уроків: церква жива (Тіло Христа, будівля, 
наречена, Божа сім'я); церква в Єрусалимі 
(поклоніння, турбота, молитви); церква 
в Антиохії (розповсюдження Євангелії); 
церква в Троаді (згадування Господньої 
смерті, навчання, спілкування); церква 
в боротьбі (гоніння, неправдиві вчення, 
розділення).

До серії розроблено пакет додаткових 
матеріалів на 6 занять (останнє 
заняття – повторення серії).

Що повинна знати 
кожна дитина
5 уроків: 35 двокольорових ілюстрацій в 
альбомі.

Завжди популярна серія уроків, в яких 
розкриваються основні доктрини віри. 
Хто такий Бог? Хто такий Ісус Христос? Що 
звершив Господь Ісус? Що таке Біблія?

Серію можна викладати додатково до 
основних циклів уроків.

Хто такий Бог?
5 уроків: 40 чорно-білих окремих 
ілюстрацій.

Чи є Бог? Скільки існує Богів? Який наш Бог? 
Що робить Бог? Допоможіть дітям знайти 
відповіді на ці важливі питання. Подану 
серію можна викладати додатково до 
основних циклів уроків.
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Місіонерські уроки
Місіонерські серії містять історії з життя місіонерів. Поданні уроки можна викладати додатково до основного біблійного вчення у 
стаціонарних таборах (наприклад, на вечірніх зустрічах), регулярних заняттях (наприклад, відводити на занятті 5-10 хвилин на одну частину 
історії), спеціальних заняттях на тему місіонерського служіння.
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Чарльз Стадд
5 кольорових уроків: 30 ілюстрацій в 
альбомі.

Чарльз Стад цілковито підкорявся Господу. 
Заради Христа він залишив дім, багатство, 
затишок і родину. Ця історія заохочує 
віруючих хлопчиків і дівчат свідчити про 
Христа і шукати волі Божої щодо їхнього 
життя – можливо, вони покликані стати 
місіонерами.

Корі Тен Бум
5 кольорових уроків: 30 ілюстрацій в 
альбомі.

Корі залишалася вірною і сильною в 
Господі, незважаючи на жахи Другої 
Світової війни, небезпеку через 
переховування євреїв, ув’язнення у 
фашистському концтаборі. Цю справжню 
історію з життя Ви можете розповісти за 
допомогою кольорових ілюстрацій. Віра і 
сміливість Корі надихнуть дітей, яких Ви 
навчаєте.

Давид Іконг
6 двокольорових уроків в альбомі.

Уроки засновані на історії церкви Ква 
Ібо, що в Нігерії. Місіонер Самуїл Білл 
з Північної Ірландії приїхав до людей 
племені Ібено, щоб розповісти їм про Бога. 
Хлопчик на ім’я Мін Іконг став першим 
християнином цього племені і прийняв 
біблійне ім’я Давид.

Уроки надруковано поки що лише російською 
мовою.

Ман Гонлі
5 двокольорових уроків.

Це – справжня історія хлопчика, який 
зростав у Африканському селищі на Березі 
Слонової Кістки. Діти дізнаються про те, 
як Ман Гонлі повірив в Господа Ісуса, як 
він бунтував, і як він зміг виправити свої 
стосунки з Богом. Сам Ман Гонлі, головний 
герой, розповідає свою історію. Ілюстрації 
до уроків також намалював автор.

Дорожче ніж золото
5 кольорових уроків: 20 ілюстрацій в альбомі.

В кожному уроці розповідається про одного з олімпійських 
спортсменів-християн: грати за Божими правилами / Майкл 
Чанга (теніс); на шляху до мети / Дейв Джонсон (атлетика); 
життя, яке подобається Богові/ Джорджиньо, Джордж де 
Амориме (футбол); бігунка для Божої слави /Елана Мейєр 
(атлетика); серце, що любить Бога /Девід Робінсон (баскетбол).

Нове життя для Лінди
5 двокольорових/кольорових уроків: 25 
ілюстрацій в альбомі.

Події відбуваються в суспільстві 
іммігрантів з Алжиру у Франції. Лінда 
відвідує гурток «Добра звістка» і багато 
дізнається про Господа Ісуса. Нарешті, вона 
приймає найважливіше рішення в своєму 
житті.

Уроки надруковано поки що лише російською 
мовою.

Вільям Карей
5 кольорових уроків: 40 ілюстрацій в 
альбомі.

Серія розповідає історію про відомого 
чоботаря, який приніс Біблію в Індію. 
Подані п’ять уроків розповідають 
про перші роки служіння, труднощі 
в місіонерському служінні і Божі 
благословення у відповідь на покору. 
Кожен урок закінчується несподівано і 
викликає зацікавленість.



Окремі уроки
Пакети програм, розроблені для проведення одного-двох занять. В кожному пакеті міститься біблійний урок, вірш для запам’ятання, пісня 
та деякі інші додаткові частини програми заняття. Також ви знайдете поради для вчителя і наочні посібники.

Чи справді існує сатана?
Не потрібно лякати дітей особою сатани. 
За допомогою уроку Ви зможете доступно 
пояснити дітям, хто такий сатана і як 
можна протистояти йому. Божий ворог 
вже переможений – смерть і воскресіння 
Господа Ісуса Христа є доказом перемоги! 
Діти повинні про це знати.

«Тепер око моє ось 
бачить Тебе…»
Бог – Творець і Володар всесвіту. Все 
належить Йому. Він – незбагнений Господь 
усього. На прикладі історії страждань і 
відновлення Йова діти дізнаються, що не 
варто боятися, треба лише покладатися на 
Бога, адже влада належить тільки Йому.

Притча 
про двох будівничих
Притча, яку розповів Господь Ісус, 
допоможе дітям замислитися над тим, 
на що спирається їхнє життя. Допоможіть 
дітям усвідомити, що за всіх обставин 
непохитним залишиться лише той, хто 
живе відповідно до Божого Слова.

Маленька служниця
Захоплююча історія про уздоровлення 
Наамана, який прислухався до поради 
дівчинки-служниці. Приклад маленької 
служниці, яка залишилася вірною Господу, 
заохотить дітей свідчити своїм друзям про 
Ісуса Христа.

Місіонерські уроки
Пакети розроблено для проведення занять 
на особливу тему місіонерського служіння. 
Звичайно, уроки спрямовано, в основному, 
для спасених дітей, але вони також будуть 
цікавими і для неспасених дітей Вашої 
групи. Пакети містять урок (на основі 
біблійної історії або історії з сучасного 
життя), вірш для запам’ятання, пісню та 
інше. Також подано наочні посібники і 
детально розроблені поради для вчителя.

Тож, Йоно, розкажи!
Цікава біблійна історія про пророка Йону, 
який попри все виконав Боже завдання, 
допоможе дітям зрозуміти, як необхідна 
і важлива справа місіонера. Може, у 
Вашому класі навчається майбутній 
місіонер?

Петро та Іван 
в синедріоні
Історія про Івана і Петра розповідає про 
труднощі, з якими може зустрітися Божий 
служитель. Але перш за все потрібно 
слухатися Бога, Який звелів Своїм дітям 
нести Добру звістку всім людям.
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Окремі уроки
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Богові служити 
може кожен…
Цікава історія про відомого інженера-
конструктора Роберта ЛіТурно. Його 
приклад наполегливості, вірності і 
щедрості вразить дітей.

Пакет розраховано на два заняття.

Як даяки 
навчились жертвувати
Рушайте разом з дітьми у джунглі 
Західного Борнео. Саме там Артур Моу став 
першим місіонером для племені даяків. 
Дізнайтеся, як люди нужденного племені 
навернулися до Ісуса Христа і навчилися 
жертвувати для Господа те, що мали.

Пакет розраховано на два заняття.

Це зробив Бог
Діти почують повну пригод історію про 
місіонера-лікаря Боба Фостера, який 
лікував людей Африки і розповідав 
їм Добру звістку про Господа Ісуса. 
Допоможіть дітям усвідомити, що Бог дає 
все необхідне для служіння Йому.

Пакет розраховано на два заняття.

Святкові заняття 
для початку 

навчального року
Пакети програм розроблено для 
проведення загального заняття перед 
початком регулярних біблійних занять. 
Наочні посібники надруковано у 
збільшеному форматі (А3). В кожному 
пакеті міститься запрошення, біблійний 
урок, вірш для запам’ятання, пісня, ігри 
та деякі інші додаткові частини програми 
заняття. Також Ви знайдете необхідні 
наочні посібники і поради для вчителя.

Свято в саду
Розкажіть дітям про те, що все і всі 
створені Богом. До того ж Господь має 
особливий і певний задум для кожного.

Пригоди в лісі
Урок нагадає дітям про те, Кому вони 
зобов’язані своїм життям і Кому повинні 
дякувати.

Морські пригоди
Цікаве оповідання про значення деяких 
морських прапорів допоможе зрозуміло 
розповісти дітям, як вони можуть 
одержати спасіння.

Подорож у пустелі
Наше життя можна порівняти з дорогою у 
пустелі. Щоб вижити і знайти правильний 
шлях, потрібен досвідчений провідник. 
Найкращий Провідник для нашого життя – 
це Господь Ісус Христос.



Окремі уроки

Один день з пастухом
Цікаві пригоди, які спіткали двох дітей 
з американського племені наваджо, 
допоможуть дітям усвідомити, як важливо 
розпізнавати і слухатися голосу Пастиря, 
Господа Ісуса Христа.

Різдвяні уроки

Народження Ісуса Христа
Як Спаситель прийшов у світ? Для чого? 
Хто першим дізнався про Його прихід? 
Розкажіть дітям про захоплюючі події, 
які супроводжували прихід Господа Ісуса 
Христа у світ.

Обіцяний Спаситель
Розкажіть дітям, як точно і своєчасно 
Бог виконав обітниці щодо Спасителя. 
Прихід Господа Ісуса Христа на землю не 
був випадковим, але запланованим ще 
від вічності і передреченим багатьма 
пророками Божими.

Справжня 
Різдвяна історія
Хто ключові Особи Різдвяних свят? Санта 
Клаус? Дід Мороз? Нехай діти дізнаються 
про істинний смисл радості Різдва – 
народження Спасителя.

Тимчасово немає в наявності.

Звістка зірки
Цікава, динамічна історія про те, як 
мудреці з інших країн дізналися про 
народження Спасителя, як вони шукали і 
знайшли Його. Допоможіть дітям знайти 
Спасителя в своєму житті.

Ісус Христос – 
Світло для світу
Життя в нашому грішному світі подібне 
до непроглядного мороку. Ніхто, окрім 
Господа Ісуса, не зміг би розсіяти темряву 
гріха. Нехай Господь Ісус, Світло для світу, 
засяє в серцях багатьох дітей.
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Окремі уроки
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Пасхальні уроки

Руки, 
які дарують спасіння
Дивлячись на руки людини, можна багато 
чого сказати про неї, про її справи. Як 
могли виглядати руки Петра, Юди, Пилата? 
Чому? Руки Господа Ісуса, простромлені 
цвяхами, кажуть про велику і незмінну 
любов Господа до людей.

Пасха Петра
Подивіться на смерть і воскресіння Господа 
Ісуса очима Петра, одного з близьких учнів 
Господа. Захоплююча історія допоможе 
дітям разом з Петром пережити смуток, 
відчай, надію і радість.

Незвичайні події 
в Єрусалимі
Все, що відбувалося під час смерті і 
воскресіння Господа Ісуса, вказувало 
на винятковість тих подій. Землетрус, 
темрява, розірвана завіса… Розкажіть 
дітям, як відбувалася найважливіша подія 
в світі.

Найдивовижніша в світі 
історія
Смерть і воскресіння Господа Ісуса – 
поворотний момент в історії людства. Діти 
будуть вражені, почувши про дивовижні 
події і могутню перемогу Господа Ісуса над 
гріхом і смертю.

Найвеличніший Цар
Кому належить влада на небі і на землі? 
Розкажіть дітям, як через смерть і 
воскресіння Господь Ісус одержав владу 
над усім.



Матеріали для малюків
Всі серії містять 6 детально розроблених занять, включаючи біблійний урок, вірш для запам’ятання, пісні, ідеї для творчої праці тощо. Кожен 
урок можна поділити на три заняття, тому однієї серії уроків Вам вистачить на цілий рік занять, в залежності від того, як часто збираються 
діти. Біблійні уроки викладаються за допомогою кольорових карток.

Малюки 
можуть пізнати Бога 
через Його Церкву
Малюки почують історії про те, як було 
засновано церкву, про Савла (Павла), який 
приєднався до церкви, про уздоровлення 
кульгавого, про Тавіту, про Пилипа, який 
засвідчив етіопському вельможі, а також 
про проповідь Петра у домі Корнилія.

Малюки 
можуть пізнати Бога 
через творіння
Малюки дізнаються про Бога, про їхнього 
Творця, Який любить їх. Чотири уроки 
охоплюють тему створення світу, останні 
уроки охоплюють історії про Адама і Єву та 
жертвоприношення Каїна і Авеля.

Малюки 
можуть пізнати Бога 
через Його обітниці
Уроки про Ноя і всесвітній потоп, про віру 
Авраама, дружину для Ісака, Давида і 
Голіята, про Мефівошета допоможуть 
дітям переконатися, що Бог завжди 
виконує Свої обітниці.

Малюки 
можуть пізнати Бога 
через Його Сина
Перші три уроки розповідають 
про звістку ангела Марії, а потім 
Йосипу, про народження Христа, про 
пастухів і мудреців. В решті уроків 
розповідається про те, як Ісус-Дитя 
у храмі здивував вчителів, як Він 
виріс, вийшов на служіння і обрав 
учнів.

Матеріали пропонуються лише вчителям, які пройшли навчання на курсі 
«Навчання дошкільнят» і тим, хто регулярно відвідує класи з підготовки 
вчителів гуртків «Добра звістка».
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Матеріали для підлітків

Якщо Ви бажаєте одержати детальну інформацію щодо кореспондентських 
курсів, зверніться, будь ласка, до центрального офісу ТЄД.

Біблійні кореспондентські курси

14

Клуб 
«Поштова 
скринька»
Пропонуємо дітям 11-
16 років одержувати 
перший и другий курси 
«Дослідники». Діти самі 
зможуть досліджувати 
істини Писання, 
виконувати завдання і 
відповідати на питання.

Матеріали розроблено з урахуванням вікових відмінностей дітей у підлітковому віці. Викладайте уроки за допомогою презентацій 
PowerPoint, користуйтеся робочими аркушами, проводьте заняття інтерактивними методами. Посібники і робочі аркуші подано на компакт-
диску.

10 бесід на теми 
послання Якова
10 уроків; формат А4

Подані матеріали допоможуть проводити 
чудові заняття для підлітків 12-15 років. 
Разом Ви роздумуватимете над такими 
темами, як випробовування, спокуса, Боже 
Слово, упередженість тощо. Чорно-білі 
і кольорові наочні посібники та робочі 
аркуші подано на компакт-диску.

Воїн Христа
12 уроків; формат А4

Кожен урок можна поділити на частини і 
провести 24 заняття. На заняттях молоді 
люди дізнаються про Божого ворога, 
про його тактику і про те, як можна 
протистояти ворогу. Чорно-білі і кольорові 
наочні посібники та робочі аркуші подано 
на компакт-диску.

Так говорить Бог…
12 уроків; формат А4

Кожен урок можна поділити на частини і 
провести 24 заняття. Чотири основні теми 
посібника: «Це – Моє Слово» (для чого і як 
вивчати Біблію); «Ось Мої моральні норми» 
(бесіди про Десять Заповідей); «Вихід – у 
Христі» (Особа і справа Господа Ісуса); «Як 
відгукнешся ти?» (ти можеш одержати 
спасіння). Чорно-білі і кольорові наочні 
посібники та робочі аркуші подано на 
компакт-диску.

Курси ТЄД
«Бачити і бути»

Просто і цікаво розроблені уроки підійдуть навіть для 
маленьких учнів 5-10 років.

«Бог небайдужий 
до тебе!»

Уроки містять захоплюючі історії з Біблії, а також 
цікаві історії з життя віруючих людей.

Біблійні курси розкривають дітям Особу Господа Ісуса Христа і роз’яснюють величні істини Писання. Кожен курс містить 10-12 уроків. 
Коли дитина успішно завершує курс, вона одержує сертифікат. Окрім того, діти можуть задати питання і одержати відповідь.



Книги для вчителів

До відома вчителів. Всі книги надруковано лише російською мовою. 
Книги українською – на стадії підготовки до друку.

Малюки
Посібник розроблено спеціально 
для тих, хто працює з малюками, 
а особливо для тих, хто проводить 
гуртки «Добра звістка» для дітей 4-5 
років.

Тимчасово немає в наявності.

Дитина
Матеріали книги присвячено 
питанням вікових особливостей дітей. 
У першій частині книги розглядається 
загальна тема про життя і значення 
дитини. Другу частину присвячено 
зростанню і розвитку дитини від 
народження до 11 років. В третій 
частині йдеться про дитячих 
працівників.

Тимчасово немає в наявності.

Біблійні основи 
євангелізації дітей
Посібник пропонує дослідження 
основних біблійних текстів стосовно 
дітей і благовістя дітям. В книзі 
подано відповіді на деякі дуже 
важливі питання, які виникають у 
дитячих служителів. Всі відповіді 
засновано на ретельному вивченні 
Писання.

Євангелізація дітей 
у гуртках 
«Добра звістка»
Гурток «Добра звістка» – це годинне 
біблійне заняття для дітей, яке 
проводиться раз на тиждень. Цей вид 
служіння є основним у Товаристві 
Євангелізації Дітей. Практика 
свідчить, що гурток – це один з 
найефективніших засобів донесення 
істин Божого Слова дітям.

Викладання 
біблійного уроку 
дітям
Кожен дитячий служитель повинен 
знати, як ретельно підготувати і 
викласти біблійний урок на занятті. 
Книга пропонує біблійні принципи і 
практичні поради щодо підготовки 
біблійного уроку.

Керівництво для 
християнської сім’ї
Книга знайомить батьків-християн 
з принципами, які допоможуть їм 
розповідати Євангелію власним дітям, 
а також навчитися поклонятися Богові 
всією родиною. Найкращий біблійний 
заклад у світі – це батько і мати, які 
викладають біблійні істини своїм 
дітям.

Євангелізація дітей
Посібник підготовлено для тих, хто 
займається євангелізацією дітей. Тут 
Ви знайдете поради щодо викладання 
дітям істин про Бога, про гріх, про 
Особу і працю Господа Ісуса Христа і 
про шлях спасіння.

Подальша робота 
з дітьми
В книзі викладено основні принципи 
і методи проведення подальшої 
роботи з дітьми, які вже почули 
основні істини Євангелії.

Тимчасово немає в наявності.
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Проблеми, з якими 
стикаються діти
Посібник розглядає декілька основних 
проблем, які стають на перешкоді 
сучасним дітям, і пропонує, як 
допомогти дітям за певних обставин.

Як вести дитину 
до Христа
Посібник пропонує прості 
систематичні кроки щодо проведення 
бесіди з дитиною про спасіння.

Як допомогти дитині 
духовно зростати
Посібник для дитячих працівників, 
який допоможе спрямувати 
навернених дітей до духовного 
зростання.

Доктрини
У своїй книзі автор прагне досягти 
дві мети: допомогти дитячим 
служителям самим краще зрозуміти 
біблійні доктрини і підготувати 
дитячих служителів до викладання 
доктрин дітям просто, логічно і цікаво.


