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Зверніть увагу!
Деякі матеріали і поради щодо додаткових завдань, які запропоновані у плані заняття містяться лише в 
оригінальному посібнику і не подані у зразку.
Запропоновані пісні також подано в оригінальному посібнику і на компакт-диску. Матеріали можна замовити в 
офісі ТЄД. Також рекомендуємо пройти курс «Навчання дошкільнят».

Як користуватися даною серією уроків
Ви тримаєте в руках один із комплектів серії матеріалів 
для викладання. Матеріали видані Товариством 
Євангелізації Дітей. Як зазначено у назві, ми впевнені в 
тому, що дошкільники  можуть знати Бога!
Посібник містить всю необхідну інформацію для 
проведення заняття.
В ньому наведено повні тексти уроків, текст ви також 
знайдете і на зворотному боці ілюстрацій до уроків.
Якщо ви нещодавно почали викладати, то текст на 
зворотному боці ілюстрацій допоможе вам почуватися 
більш упевнено. Проте намагайтеся не читати текст 
з аркуша, підтримуйте зоровий контакт з дітьми. 
Викладений, а не прочитаний урок, цікавіший для 
дітей. Більш досвідчені вчителі, можливо, побажають 
розмістити наочні посібники на пюпітрі на рівні очей 
дітей і викладати з відкритою Біблією в руках. Якщо 
ілюстрації розміщено на пюпітрі, це дозволить учителю 
вільно проводити різноманітні види діяльності, які 
вплетені в урок.

Кожний урок містить багато ідей для активної участі 
дітей: інсценівки, римовки з рухами, пісні. Не забувайте 
про потреби малюків вашої групи і обирайте ідеї, які 
найкраще підійдуть саме вашим малюкам.
В українському перекладі матеріалів цитати Писання 
взято з Біблії у перекладі І. Огієнка.
В матеріалах ви знайдете наступні символи, кожен з 
яких означає один із видів діяльності.

Символи для позначення видів діяльності:

Пісня Інсценівка Римування 
з рухами
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«полюбив»
Схрестіть долоні на рівні грудної 

клітки.

«Бог»
Вкажіть угору, потім розкриту 
долоню опустіть униз до рівня 

грудної клітки.

«світ»
Правим вказівним пальцем опишіть 
півколо від правого до лівого плеча.

«дав»
Проведіть відкритою долонею в 

напрямку до себе.

«Сина»
Доторкніться до лівої долоні 

середнім пальцем правої руки; 
доторкніться до правої долоні 
середнім пальцем лівої руки.*

«кожен»
Вкажіть на декількох дітей із вашої 

групи.

«хто вірить»
Доторкніться до чола, а потім міцно 

стисніть долоні.

«в Нього»
Доторкніться до лівої долоні 

середнім пальцем правої руки; 
доторкніться до правої долоні 
середнім пальцем лівої руки.*

«згинув»
Стисніть руки в кулаки на рівні 

грудної клітки, а потім розведіть їх 
у боки.

«життя»
Рухаючи пальцями, піднімайте 

долоні від рівня поясу вгору, а потім 
розведіть їх біля обличчя.

«вічне»
Окресліть перед собою уявне коло 

на рівні торсу.

Рухи і мелодія до вірша для запам’ятання
Уроки 1-3 Ів. 3:16
Заспівайте вірш «Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого…, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але 

мав життя вічне».

* Можливо, вам доведеться пояснити, що це нагадує нам про смерть Ісуса Христа за нас на хресті.
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Урок 1
Народження Ісуса – обіцяного Спасителя

Писання: Гал. 4:4-5; Лк. 1:26-38; Мв. 1:16, 18-25; Лк. 2:1-7

Центральна	істина: Бог дотримав обіцянку і дав Спасителя.

Застосування: Для неспасеної дитини: Повір, що Бог дав Свого Сина, щоб Він 
став твоїм Спасителем.

Для спасеної дитини: Дякуй Богові за те, що Він дав Свого Сина, 
Який став твоїм Спасителем.

Вірш	для	запам’ятання: «Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого…» (Ів. 3:16).

План	заняття Що	необхідно? Що	робити?

Привітання

w Диск з музикою і плеєр
w Значки з іменами (стор. 

74) – по одному для кожної 
дитини дитину

w М’яч або інший м’який 
предмет

Привітання 
Увімкніть спокійну музику. Привітно зустрічайте 
дітей, звертаючись до кожного на ім’я, роздавайте 
їм значки з іменами.

Діяльність 
«Гра з м’ячем» 
По черзі кидайте м’яч або інший м’який предмет 
кожній дитині. Ставте їм різні питання («Як 
тебе звати?», «Що ти полюбляєш їсти?», «Який 
твій улюблений колір?», «Куди тобі подобається 
їздити на свята?», «Яка тваринка тобі подобається 
найбільше?»).

Спів і молитва

w Диск з музикою і плеєр; 
збірник пісень або слова 
(стор. 14)

w Посібник до пісні «Я можу 
знати Бога»

w Кошик для пожертв або 
скарбничка

Пісня 
«Любить мій Ісус мене»

Молитва 
Помоліться з дітьми так: «Любий Боже, дякуємо, 
що Ти нас любиш. Дякуємо за те, що Ти завжди 
дотримуєш Свої обіцянки. В Ім’я Ісуса Христа, 
амінь».

Пісня 
«Я можу знати Бога», приспів співаємо двічі.

Пожертви 
(За бажанням). Передавайте кошик або 
скарбничку по колу і дозвольте малюкам покласти 
пожертвування. (Обов’язково поясніть батькам, що 
таке «пожертви» і на що вони будуть спрямовані).

Вірш для 
запам’ятання

w Посібники PSON-n, 
PSON-o, PSON-p, PSON-q 
і PSON-r

w Або посібники PSON-
R1, PSON-R2, PSON-R3, 
PSON-R4 і PSON-R5 
(стор. 70)

w Пояснення (стор. 20)
w Рухи (стор. 12)

Вірш для запам’ятання 
Івана 3:16

Повторення 
Вчимо вірш з рухами
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План	заняття Що	необхідно? Що	робити?

Розминка

Діяльність 
«Потягнись і пострибай» 
Нехай діти встануть, витягнуть руки вгору, 
доторкнуться ними до пальців ніг і до колін, 
пострибають на одній нозі, потім на іншій і знову 
сядуть.

Біблійний урок

w Текст (стор. 22)
w Посібники PSON1-2, 

PSON1-3, PSON1-4, 
PSON1-5 і PSON1-6

w Костюми Марії та 
римського воїна (за бажа 
нням)

w Сувій
w Сіно або солома

Урок 
«Народження Ісуса – обіцяного Спасителя» 
Викладіть урок повністю або по одній частині 
протягом декількох занять. Щоб під час викладання 
ваші руки були вільні, можна розмістити ілюстрації 
до уроку на пюпітрі на рівні очей дітей.

?
Повторення

w Різдвяна печера: хлів та 
фігурки (стор. 75-76)

w Питання (стор. 25)

Гра 
«Додай фігурку до різдвяної печери» 
Якщо дитина відповіла на питання, вона може 
поставити у різдвяну печеру ще одну фігурку.

Пояснення 
Євангелії

w Пояснення на стор. 21
w Малюнки, на яких 

зображено чотири 
кольорових дзвіночки

w Посібники PSON-a, 
PSON-b, PSON-c і PSON-d

Пояснення Євангелії 
«Євангельські дзвіночки»

Частування

w Частування (на ваш 
розсуд); пам’ятайте про 
різновиди харчової алергії, 
що можуть бути у дітей.

Перерва 
Зробіть перерву, щоб діти могли сходити в туалет і 
вимити руки.

Молитва 
Подякуйте Богові за їжу.

Частування 
Спрямовуйте бесіду з дітьми на повторення уроку. 
(Примітка. Діти можуть куштувати їжу під час 
уроку, щоб покращити сприймання матеріалу, але 
порції повинні бути дуже маленькими, і ними не 
можна заміняти основне частування).
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План	заняття Що	необхідно? Що	робити?

Творча діяльність

(оберіть один 
вид діяльності)

w Посібники PSON-R1, 
PSON-R2, PSON-R3, 
PSON-R4, PSON-R5, 
PSON-R6, PSON-R7 і 
PSON-R8 (стор. 70-71) – 
по одному комплекту на 
дитину

w Кольорові олівці чи 
фломастери

w Ножиці
w Конверти – по одному для 

кожної дитини дитину
w Робочі листки* – по одному 

для кожної дитини дитину
w Невеличкі пучечки сіна
w Клей
w Тісто для ліплення або 

«глина» (стор. 8)

Виріб 
«Ігри до вірша Ів. 3:16 
Нехай кожна дитина розфарбує і виріже мініатюрні 
символи вірша, а потім покладе їх до конверта, 
що підписаний її ім’ям. Ці символи можна 
використати в наступній грі для «читання» 
вірша. (Більшість дошкільнят не вміє читати 
слова, але вони можуть «прочитати» малюнки). 
Додайте нові малюнки на уроках 2 і 3, вивчивши 
вірш до кінця. Після третього уроку дайте дітям 
можливість потренуватися, розповівши біблійний 
вірш один одному, перш ніж роздати їм конверти із 
завершеною грою.

* Робочі листки 
«Ісус народився у хліві» 
Допоможіть дітям приклеїти пучечки сіна до 
«ясел».

Тісто для ліплення 
«У хліві» 
Попросіть дітей зліпити що-небудь з того, що вони 
могли б побачити в хліві тієї ночі, коли народився 
Ісус: худобу, ясла тощо. Поки вони ліпитимуть, 
використайте цей час для стислого повторення 
уроку.

Додаткова 
діяльність

(оберіть один 
вид діяльності)

w Костюми (наприклад, німб 
для ангела, шарф на голову 
Марії, халат для Йосипа – 
див. ідеї на стор. 8)

w Фігурки різдвяної печери 
(всі, окрім пастухів – стор. 
75-76)

Інсценівка 
«Народився Ісус» 
Повільно розповідайте історію, а в цей час діти 
будуть її розігрувати. Розподіліть ролі і підготуйте 
простенькі костюми, оскільки дітям дуже 
подобається «у кого-небудь переодягатися».

Повторення 
«Огляд персонажів» 
Призначте кожній дитині одного з персонажів 
біблійної історії, давши їй у руки одну з фігурок 
різдвяної печери. Поставте кожній дитині питання, 
на яке міг би відповісти її персонаж (наприклад, 
спитайте Марію, від кого вона дізналася, що стане 
матір’ю Ісуса; спитайте Йосипа, хто сказав йому 
одружитися з Марією).

* Англійською мовою подано на сайті www.cefonline.com.
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Вірш	для	запам’ятання
«Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого…» /Ів. 3:16/.

Вступ
Тобі подобається отримувати звістки? Можливо, ти любиш 
розмовляти по телефону чи отримувати листи? Дуже приємно 
спілкуватися з тими, хто тебе знає і любить, чи не так?
Дозвольте дітям відповісти на питання.
Бог, Який знає і любить тебе більше від усіх на світі, хоче 
повідомити тобі сьогодні дещо дуже важливе!

Ознайомлення 
Кожен з вас має домашню адресу. Ця адреса допомагає 
листоноші зрозуміти, куди потрібно приносити твої листи, 
вірно? У нашого вірша також є своя адреса в Біблії – це Ів. 3:16.
Проговоріть адресу вірша хором разом з дітьми, розкриваючи 
і закриваючи долоні, ніби Біблію. Запропонуйте комусь із 
дітей допомогти вам знайти вірш у Біблії, відкривши місце, де 
лежить закладка. Прочитайте вірш, потім покажіть наочні 
посібники PSON-n, PSON-o, PSON-p, PSON-q и PSON-r; або 
PSON-R1, PSON-R2, PSON-R3, PSON-R4 і PSON-R5.

Пояснення
«Так бо Бог полюбив світ». Бог – Творець. Бог створив все з 
нічого – сонце (вкажіть угору), Землю (вкажіть униз), тебе 
(вкажіть на дітей) і мене (вкажіть на себе). Бог дуже сильно 
любить нас з тобою (обніміть себе)! І хоча ми з тобою грішимо 
і засмучуємо Бога своїми вчинками, Він все одно нас любить.
«…що дав Сина Свого». Бог подарував нам подарунок. Цим 
подарунком став Його єдиний Син, Який прийшов у наш світ, 
щоб стати твоїм Спасителем (Тим, Хто врятує тебе від твоїх 
гріхів). Господь Ісус Христос перебував разом з Богом Отцем 
в Небесах. Та Він прийшов на Землю, щоб померти на хресті 
у покарання за твої і мої гріхи. А третього дня Він повернувся 
до життя.

Застосування
Для неспасеної дитини: 

Оскільки Бог віддав Свого власного непорочного 
Сина, тепер ти можеш отримати прощення своїх 
гріхів. Бог хоче, щоб ти прийняв цей дар прощення, 
повірив в Ісуса як свого Спасителя.

Для спасеної дитини: 
Якщо ти вже віриш в Ісуса Христа як свого 
Спасителя, подякуй Богові за те, що Він дотримався 
Своєї обіцянки і послав у світ Спасителя. Оскільки 
Ісус Христос помер за твої гріхи, ти можеш жити, як 
Боже дитя, і одного разу потрапити в Небеса.

Повторення
«Вчимо вірш з рухами» 
Повторюйте вірш по одній фразі, виконуючи рухи (стор. 13). 
Потім повторіть вірш, використовуючи символи.
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Пояснення	Євангелії
«Євангельські дзвіночки»
Покажіть золотий дзвіночок.
У мене є чотири різнокольорових дзвіночки, які допоможуть вам 
зрозуміти, що означає повірити в Ісуса Христа як свого Спасителя 
від гріха. Золотий дзвіночок нагадує нам про Бога і Небеса – 
місце, де Він живе, де вулиці і все місто зроблені з чистого золота. 
Бог, Який завжди знає, як правильно вчинити, і завжди чинить 
вірно, – досконалий Бог. І Небеса – це досконале місце, тому що 
там живе досконалий Бог! Бог – це Творець, Який створив увесь 
світ. У Біблії сказано: «Так бо Бог полюбив світ…» (Ів. 3:16). Бог 
любить світ, який Він створив – риб, квіти, а понад усе – людей! 
Бог любить тебе і хоче, щоб одного разу ти потрапив в Небеса. 
Але у нас з тобою є одна проблема, що називається «гріх».
Покажіть чорний дзвіночок.
Колір цього дзвіночка нагадує мені про гріх, тому що життя у 
гріхах схоже на життя у багнюці або у темряві. Гріх – це всі думки, 
слова або вчинки які Богові не до вподоби. Ми народилися з 
бажанням чинити по-своєму, а не так, як хоче Бог. Ось чому ти 
робиш те, що Бог називає гріхом.
Наведіть приклади гріховних вчинків або обговоріть ілюстрації PSON-a, 
PSON-b, PSON-c і PSON-d.
Бог говорить: «...всі згрішили...» (Рим. 3:23), і за будь-який 
гріх призначено покарання. Своїми гріхами ти заслужив смерть 
(тобто, ти ніколи не будеш разом з Богом і не зможеш одного разу 
потрапити в Небеса).
Покажіть червоний дзвіночок.
Цей червоний дзвіночок нагадує мені про те, що Бог настільки 
тебе любить, що віддав Ісуса Христа, Свого безгрішного Сина, 
щоб Він пролив кров і помер на хресті у покарання за твої 
гріхи. Хтось із твоїх друзів погоджувався коли-небудь прийняти 
покарання замість тебе, щоб тебе не сварили?
Дозвольте дітям відповісти.
Швидше за все, ні. Але Ісус зробив для тебе саме це, – лише 
в значно більшому значенні, – коли Він помер на хресті. Він 
прийняв вічне покарання за твої гріхи. В Біблії сказано: «…кров 
Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха» (1 Ів. 1:7). 
Після того, як Ісус помер, Він був похований. Та третього дня Він 
знову став живим. І сьогодні Він живе в Небесах.
Покажіть білий дзвіночок.
І тепер, завдяки тому, що звершив для тебе Господь Ісус, ти 
можеш отримати прощення за свої гріхи. В Біблії сказано: «Так 
бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого…, щоб кожен, хто вірує 
в Нього, не згинув, але мав життя вічне» (Ів. 3:16). Чи знаєш ти 
про те, що ти згрішив? Чи віриш ти, що Ісус помер, щоб спасти 
тебе від покарання за гріхи, а потім знову повернувся до життя? 
Тоді ти можеш попросити Ісуса стати твоїм Спасителем і дати 
тобі прощення. Тебе буде прийнято у вічну Божу сім’ю, ти станеш 
Його дитям, і Він допоможе тобі бути слухняним Йому. А одного 
разу ти оселишся разом з Ним у Його оселях в Небесах. Якщо ти 
хочеш повірити в Ісуса як свого Спасителя, то я із задоволенням 
допоможу тобі це зробити (вкажіть час і місце).

Виріжте чотири 
кольорові «дзвіночки».
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Урок	–	частина	1
Чи давав тобі хто-небудь обіцянку? Можливо, хтось обіцяв 
відвезти тебе кудись на вихідні чи зробити для тебе щось приємне? 
Дуже чудово, коли люди дотримуються своїх обіцянок, вірно? 
Проте іноді люди не можуть виконати те, що вони обіцяли. Вони 
хочуть це зробити, але що-небудь трапляється чи не виходить, і 
обіцянка виявляється порушеною. А трапляється і так, що люди 
навмисно не виконують свої обіцянки.
В Біблії, особливій Божій книзі, яку Він нам дав, записано багато 
різних обіцянок.
Покажіть дітям Біблію.

Ці обіцянки дав нам Бог. Бог значно відрізняється від нас з тобою. 
Він настільки могутній, що може дотримати всі обіцянки, які Він 
дає.
Бог створив увесь світ добрим і досконалим, проте перші люди, 
Адам і Єва, не послухалися Бога, і весь світ зробився поганим. Бог 
обіцяв послати Того, Хто врятує людей від покарання, на яке вони 
заслуговують. Цю особливу Людину називали Спасителем, тому 
що Він повинен був спасти людей. Бог дотримав дану обіцянку 
точнісінько у вказаний час. Із Біблії ми дізнаємося про Спасителя, 
Якого Бог обіцяв послати.
Марія була звичайною дівчиною. Багато років тому вона жила в 
місті під назвою Назарет. Вона з радістю дивилася у майбутнє, 
тому що скоро мала вийти заміж за чоловіка на ім’я Йосип.
Цей день розпочався звично, як і завжди. Можливо, Марія 
підмітала підлогу чи пекла хліб.
Попросіть дітей показати, як вона підмітає підлогу або місить тісто.

Ілюстрація PSON1-2
Аж раптом перед Марією постав ангел! Вона була збентежена! 
Ангели – це Божі посланці. Як ти гадаєш, що відчула Марія?
Дозвольте дітям відповісти.

Ангел прийшов до Марії з особливою звісткою.
«Радій, благодатна, Господь із тобою! (з Лк. 1:28). Це означає, що 
Бог був задоволений Марією.
Слова ангела занепокоїли Марію. Що за звістку він їй приніс?!
Ангел сказав їй: «Не бійся, Маріє» (з Лк. 1:30).
Після цих слів Марії, мабуть, трохи полегшало. І тоді ангел 
промовив дивні слова:
«Ти народиш немовля – Божого Сина. Бог обрав тебе, щоб ти 
стала матір’ю обіцяного Спасителя. Назви Його Ісусом. Він буде 
Великим, Він буде зватися Сином Бога» (із Лк. 1:31-32).
Марія повірила Божому вісникові і сказала: «Я – Господня раба» 
(із Лк. 1:38). Вона сказала, що зробить усе, чого бажає від неї Бог.
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Частина	2
Новина, яку приніс Марії ангел, була хвилюючою. Можеш уявити, 
як Марія розмірковувала про цю вражаючу звістку?

Розіграйте інсценівку. Це може зробити хтось із помічників, 
переодягнений у Марію, зобразивши, як вона схвильовано обмірковує те, 
що сказав їй ангел.

«До мене приходив ангел! Він приніс мені звістку від 
Бога. Він сказав: «Господь із тобою. Не бійся, Маріє, ти 
благословенна. У тебе народиться дитина, Син самого Бога. 
Бог обрав тебе, Маріє, щоб ти стала матір’ю обіцяного 
Спасителя. Даси Йому Ймення Ісус, і Він буде Великим, 
Його називатимуть Сином Божим. Він буде вічним Царем, 
і Його Царство ніколи не припиниться». Яка дивовижна 
звістка! Цікаво, що скаже на це Йосип?»

Йосип сприйняв цю новину із сумнівом. Він не знав, що йому 
робити.

Ілюстрація	PSON1-3
Тієї ж ночі, коли Йосип заснув, Бог послав і до нього ангела, що 
заговорив з ним уві сні.
Богові було відомо, що Йосип не знає, як вчинити. Господь любив 
Йосипа і піклувався про них з Марією.
Уві сні ангел промовив Йосипові: «Не бійся взяти Марію за 
дружину. Її дитина буде Сином Самого Бога. Тобі потрібно дати 
Йому ім’я Ісус, тому що Він спасе людей Своїх від їхніх гріхів» (із 
Мв. 1:20-21).
Якщо ти вже попросив Ісуса врятувати тебе від твоїх гріхів, тобі 
потрібно щоденно дякувати Богові за те, що Він дотримався Своєї 
обіцянки і віддав Ісуса Христа, щоб тебе спасти.
Прокинувшись наступного ранку, Йосип точно знав, як йому 
вчинити. Він послухався Бога, і вони з Марією побралися.

Ілюстрація PSON1-4
Йосип був теслярем. Він виготовляв різні речі з дерева.

Давайте уявимо собі, що ми – теслярі, такі ж, як Йосип; ми 
стукаємо молотком і пиляємо пилкою.
Попросіть дітей зобразити теслярів.

Частина	3
Бог обіцяв дати Спасителя. Також Він сказав, де саме народиться 
Спаситель (Мих. 5:2). Він повинен був народитися в місті, що 
називалося Віфлеєм. Проте Марія з Йосипом жили в Назареті! Чи 
дотримає Бог Свою обіцянку? Безперечно, так!
Для виконання однієї зі Своїх обіцянок Бог використав навіть 
римського імператора, цезаря Августа. Одного разу в Назарет 
прибув імператорський вісник.
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Прочитайте наступний текст з паперового сувою. Це може зробити 
хтось із помічників, переодягнувшись у римського воїна.

«Ваш імператор, цезар Август, наказує, щоб кожен із вас 
пішов до свого рідного міста для перепису населення, щоб 
імператор міг зібрати податки (гроші) зі всіх людей».

Сім’я Йосипа була родом з Віфлеєма, тому їм з Марією потрібно 
було вирушити з Назарета до Віфлеєма. Ця дорога була досить 
далекою, а за тих часів не було ні машин, ні потягів, ні літаків. Усім 
доводилося подорожувати пішки. Марія невдовзі мала народити 
дитину, і, можливо, тому вона всю дорогу їхала верхи на віслюкові.

Ілюстрація PSON1-5
Віфлеєм знаходився на відстані кількох днів ходи.

Разом із дітьми програйте, як ви збираєте речі й ідете до Віфлеєма, 
зупиняючись, щоб поїсти та переночувати. Якщо у вас велика група 
дітей, то краще, якщо вони будуть виконувати рухи, залишаючись на 
своїх місцях, а не пересуваючись кімнатою.

Коли вони прибули у Віфлеєм, у Марії з Йосипом виникла 
проблема. Сім’я не могла знайти оселю, де б зупинитися на 
ночівлю. Місто було невеличке, і тут для перепису населення 
зібралося дуже багато людей. Заїзд був переповнений. Марія 
ось-ось мала народити Дитятко, тому сім’ї конче необхідно було 
знайти якесь місце, де вони могли б заночувати. Куди ж податися? 
Що робити?

Ілюстрація PSON1-6
Марія з Йосипом знайшли притулок у хліві – місці, де зазвичай 
тримають домашню худобу. Там і народився малюк. Марія сповила 
Його в пелюшки і поклала до ясел.
Яслами називалася годівниця для худоби. Гадаю, що Йосип добре 
почистив їх, перш ніж покласти туди Дитятко.

Давайте удамо, ніби ми підмітаємо хлів, як, мабуть, це 
зробив Йосип.
Дайте дітям потримати і понюхати трошки сіна чи соломи.

Бог дотримався Своєї обіцянки і дав Спасителя. Бог завжди 
виконує те, що обіцяв. Бог послав Ісуса Христа на Землю, щоб 
Він став твоїм Спасителем. Минули роки, і настав день, коли 
Ісус Христос помер на хресті, був похований, а третього дня 
повернувся до життя. Помираючи, Ісус прийняв покарання за 
все погане, що зробили ми з тобою. Гріх – це всі слова, думки або 
вчинки, які порушують Божий Закон. Коли ти не слухаєшся маму 
чи тата, ти порушуєш Божий Закон. Ми грішимо і тоді, коли не 
робимо того, що до вподоби Богові (Як. 4:17). У Біблії сказано, що 
всі люди згрішили (Рим. 3:23). Якщо ти повіриш в Господа Ісуса 
Христа як свого Спасителя, твої гріхи будуть прощені і одного 
разу ти опинишся разом з Господом Ісусом в Небесах.
Бог дотримав Свою обіцянку: віддав Свого Сина, щоб Він став 
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Спасителем для тебе і мене. Ніхто, крім Нього, не міг стати нашим 
Спасителем. Якщо ти вже попросив Ісуса Христа стати твоїм 
Спасителем, подякуй Богові за Нього.

Розкажіть вірш з рухами «Радість Різдва» (стор. 16).

Питання	для	повторення
Вірш для запам’ятання
1. Кого любить Бог? (Усіх людей у світі – тебе і мене).
2. Кого Бог послав нам у дарунок? (Свого єдиного Сина Ісуса).
3. Де був Ісус перед тим, як Він народився на землі? (В Небесах).

Урок (частини 1-3)
1. Хто завжди виконує будь-яку Свою обіцянку? (Бог).
2. Звідки ми дізнаємося про Божу обіцянку дати Спасителя? (З 

Біблії).
3. Хто відвідав Марію? (Ангел).
4. Яку звістку приніс їй ангел від Бога? (Марія мала народити 

Немовля).
5. Як Бог сповістив Йосипові, що йому робити? (Ангел сказав 

йому це уві сні).
6. Як Йосип з Марією назвали Немовля? (Ісус).
7. Де повинен був народитися Ісус, обіцяний Спаситель? (У 

Віфлеємі).
8. Чому Марії з Йосипом довелося вирушити до Віфлеєма? 

(Щоб узяти участь у переписі населення).
9. Що сталося, коли вони там знаходилися? (Народився Ісус).

Пояснення Євангелії
1. Де знаходиться досконалий Божий дім? (В Небесах).
2. Що сталося з Ісусом після того, як Він помер на хресті і був 

похований? (Він знову став живим).
3. Що тобі потрібно зробити, щоб стати дитям у вічній Божій 

родині? (Повірити в Ісуса Христа як свого особистого 
Спасителя). (Скористайтеся цим питанням і закличте дітей 
до навернення – скажіть Богові: «Я знаю, що згрішив, і прошу 
за це вибачення. Я вірю, що Ісус Христос помер за мої гріхи і 
знову став живим. Будь ласка, прости мої гріхи і зроби мене 
Своїм дитям»).
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Символи до вірша для запам’ятання 
(Уроки 1–3) 
Зробіть копію, розфарбуйте і виріжте символи вірша. Поради щодо використання дивіться у 
параграфі «Використовуйте різноманітні посібники», стор. 5.

«Івана 3:16» «Так бо Бог полюбив»

«світ,» «що дав»

Івана  
3:16

«Малюки можуть пізнати Бога через Його Сина» © 2001, 2011. ТЄД. Всі права застережені. 
Аркуш дозколено копіювати лише для дітей вашої групи.



Малюки можуть пізнати Бога через Його Сина

16

Символи до вірша для запам’ятання 
(Уроки 1–3) (продовження)

«Сина Свого,...» «щоб кожен, 
хто вірує в Нього»

«не згинув,» «але мав життя вічне».
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Зразки для значків з іменами
(Уроки 1–6)
Зробіть достатню кількість копій зразків і виріжте «значки» (по одному для кожної дитини і 
декілька екземплярів додатково). Значки можна виготовити з кольорового картону або пінопласту 
(можна в балончиках) і прикріпити до одягу малюків безпечною шпилькою або двосторонньою 
липкою стрічкою.

Рибка	(уроки	5	і	6)
Виготовте «рибок», дотримуючись 
вищенаведених вказівок щодо виготовлення 
значків з іменами. Для уроку 5 (гра «Злови 
рибку») зробіть копії і виріжте не менше дев’яти 
рибок із кольорового паперу. Для уроку 5 (гра 
«Риба в морі») виготовте рибок із фланелі або 
кольорового паперу, наклеївши на зворотний бік 
шматочки бархатистого паперу або паперового 
рушника.

Ясла	(уроки	1-3)Усмішка	(урок	4)
Напишіть імена дітей над «посмішкою».
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Фігурки різдвяної печери
(Уроки 1 і 2) Для уроку 1 скопіюйте обидві сторінки з зображенням фігур на аркуш 

картону, розфарбуйте і виріжте їх. На зворотний бік наклейте 
шматочки бархатного паперу, паперового рушника або наждачного 

паперу, щоб фігурки можна було прикріпити на фланелеграфі; або 
ж прикріпіть до білої дошки за допомогою магніту чи пластиліну 

для тимчасового кріплення; або прикріпляйте їх на липку 
дошку. Також ви можете зробити контур хліва із вовняних 
ниток на дошці фланелеграфа, за допомогою сухого маркера 
на білій дошці чи з паперових смужок на липкій дошці. (Див. 
схему).
Для уроку 2 скопіюйте сторінку 7-6 – по одній для кожної 
дитини.
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Фігурки різдвяної печери
(Уроки 1 і 2) (продовження)

18 см

25 см

Схема хліва
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