
«ВОНИ ЙДУТЬ ЗА МНОЮ» 

Катехеза в родинному гроні 

Вік: 4-7 р. 

Мета: 

- створити умови для усвідомлення, що кожне покликання є Божим даром; 

- ознайомити з деякими видами покликань у Церкві та їхніми завданнями; 

- ознайомити з фрагментом Євангелія від Луки. 

Наочні матеріали:  

- Святе Письмо; 

- свічка; 

- аркуш ватману або листки А4 

- фломастери/пастельні олівці/фарби тощо 

 

Вступна молитва. 

1) Активізація 

 Бувало, що ми, батьки, або дідусь, бабуся, друзі… кликали вас піти щось їм 

допомогти? Ви завжди йшли одразу чи часом відволікались на щось інше? А потім 

все-таки пішли чи ні? А чи все встигли зробити? 

2) Проголошення Божого Слова та розмова 

Сьогодні ми послухаємо Боже Слово про людей, яких кликав до важливих справ Сам 

Ісус. Цікаво, вони пішли за Ним чи ні? 

Створити умови для слухання біблійного уривку – запалена свічка, тиша… 

Урочисте читання Святого Письма (Лк 9, 57-59а, 61-62) 

А як вони подорожували, сказав хтось до /Ісуса/: “Я піду за Тобою, куди б Ти не пішов.” 

Ісус озвався до нього: “Лисиці мають нори й птиці небесні гнізда, Син же Чоловічий не має де 
голови приклонити.” 

До другого сказав: “Іди за Мною.” … 

Інший сказав: “Я піду за Тобою, Господи, але перше дозволь мені з домашніми моїми попрощатися.”  

Ісус сказав до нього: “Ніхто, що поклав руку на плуг і озирається назад, не здатний до Царства 

Божого.” 

 Скільки людей у цьому уривку?  

 Чи Ісус хотів, щоб вони пішли з ним одразу? А чому? 

 А ці люди – що вони зробили, коли Господь їх покликав? 

 А як ви думаєте, вас Ісус кличе з собою? Зараз чи коли виростете? 

3) Мистецька частина 

Довільною технікою на частині ватмана дитина малює  себе разом з Ісусом – як вона йде за 

Ним. Важливо, щоб малюк намалював себе в тому одязі, в якому він зараз – так 

підкреслюємо, що ми пішли за Господом одразу, сьогодні. Можемо йти містом, горами, 

морем… 



 

(матеріал програми «Олівцями до Неба»  
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 А кого ще кличе Ісус? Маму з татом? 

Разом із дитиною малюємо маму з татом, які теж ідуть за Ісусом, паралельно даючи 

загальні відомості про подружнє покликання – відповідно до можливостей дитини. 

 Ми сьогодні були на Месі, хто її служив? А як ти думаєш, а священика …….. Ісус теж 

кличе? А навіщо, у чому священик буде Ісусові допомагати? 

Домальовуємо священика чи кілька знайомих священиків з паралельною 

розповіддю про покликання пресвітера. 

 Аналогічно можна домалювати черницю. 

 В залежності від зацікавлення та можливостей дитини можна, домальовуючи 

чергових персонажів, поговорити про інші покликання – напр., сімейного життя, до 

самотності, до місій тощо… 

Заключна молитва – молимося спонтанно за тих людей, які опинилися на нашому ватмані. 
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