


Програма «Fest», яку ви тримаєте в руках, є результатом того, що 
команда табору «Гірська зупинка» відчула необхідність у розвитку 
християнських таборів, програм і підходів. Першим кроком для цього 
був створений проект BigMisli. Головною метою цього проекту є 
спілкування організаторів різних таборів, обмін знаннями та думками, 
але найголовніше — створення платформи для креативного мислення 
та написання програми. 

Ми були раді тому, що на цьому проекті зустрілися співробітники 
багатьох таборів. Завдяки цьому, ми змогли досягти неймовірних 
результатів. Ми визначившись з актуальними напрямками розвитку 
і методами, які були б цікавими для більшості таборів. 

В результаті спільних зусиль, програма «Fest» вразила своєю 
яскравістю та насиченістю. Більше того, ми вважаємо нашим головним 
результатом не написану програму, а створену атмосферу спілкування 
і взаєморозуміння, яка була під час проекту. Спілкування, креатив, фан 
і  результат — це ключові слова BigMisli!

Ми покладаємо надію на те, що ця програма допоможе всім бажаючим 
проводити дійсно активні та насичені табори!

Команда «Гірської зупинки» та учасники BigMisli переконливо просять не викладати в 
інтернет, не копіювати чи передавати програму «Fest» іншим особам та організаціям. Але 
в той же час, ми відкриті до того, щоб ділитися з іншими тим, що маємо. Отже, якщо хтось 
бажає отримати дану програму, це можливо здійснити, приславши відео-звернення 
вашої команди на адресу: info@gz.ua з поясненнями чому ця програма вам необхідна. 
У відповідь на це звернення програма буде безкоштовно надіслана в електронному 
вигляді на вашу адресу. Також, є можливість отримати необхідну кількість програм у 
друкованому форматі по собівартості друку. Будемо раді надати допомогу.

Програма створена на проекті BigMisli 
© Гірська зупинка 2015
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Плани  
на літо 2015
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День незалежності



Чому Fest?
Провідна ідея програми – показати, що Бог існує не лише в уяві людей, але 
те, що Він живий та реально перебуває серед нас. Слово Бога актуальне і 
правдиве! Християнство  — це не якась релігія людей похилого віку, а реальні 
відносини з реальним Богом.

Для своїх таборів ви можете використовувати буть-які назви, які підкреслюють 
цю ідею, наприклад «God Fest» — Божий фестиваль або «moloko Fest» — 
фестиваль, де будуть розкриті основи християнства.

Всі дні табору будуть присвячені Богу, ми будемо знаходитися в Його 
атмосфері, в Його присутності, та в Його Слові.
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Атмосфера Fest
Атмосферу радості на фестивалі можна підтримувати різними способами. Але 
унікальність формату «Fest» в тому, що чим креативніше буде ідея, тим більше 
вона впишеться у формат табору. Ми приведемо деякі приклади, як можна 
підтримати атмосферу фестивалю. 

Особливий 
подарунок — 
Talking Stick 
Talking Stick – це символ влади та права 
говорити на публіці. Це чарівна паличка, 
що керує криком, шумом, музикою. 
Варто лише її здійняти або ж опустити 
і тобі підкориться звук! Частіше за все 
Stick використовують на служінні: вона 
надаватиме владу ведучому/персоналу на 
служінні: взяв палицю – прикував до себе 
увагу, бо ти маєш що сказати. Але коли 
вона опиниться в руках команди – це стане 
привілеєм, винагородою, а не владою. Так, 
команда, яка стане найкращою за день на 
open air урочисто отримає Talking Stick. 

Для цієї команди ми маємо 4 «чорних» 
ящика-сюрпризи, з яких команда має 

обрати лише один. В ящику буде подарунок, 
такі як: кола, чіпси, право кинути спорт інструктора в 

річку, випити чай з лідерами на лідерському. Наступного дня 
Talking Stick може надати певні привілеї команді в іграх (наприклад, 

команда сама обере порядок участі команд замість жеребкування). 

Talking Stick зберігатиметься у групи протягом цілого дня, до наступного вечора. 
А після табору ми надішлемо палицю першому учаснику в списку, він повинен 
буде клацнути з нею selfie, викласти фото в мережі та передати палицю іншому 
вказаному учаснику. Таким чином, нам вдасться винести табірну єдность та 
атмосферу за межі табору та тримати емоційний зв’язок з дітьми. 

Про книги
Діти та підлітки сьогодні читають! Ми пропонуємо учасникам і співробітникам 
привезти з собою в табір книгу, яка справила на них враження. Звичайно, за 
час табору буде мало часу, щоб книгу прочитати або навіть погортати. Але 
ми пропонуємо книгообмін! Привезену книгу потрібно залишити в їдальні на 
полиці, а книгу, що сподобалася, можна забрати. 



Про оцінювання команд
Fest — це фан, розваги, свобода! Тому суперництво команд відходить на другий 
план. Ідея не зовсім скасувати бали, вони діють один день, а не сумуються за увесь 
табір. Не буде команди переможця, а є шанс у всіх команд перемагати в днях. 

Про ігри
Кілька разів ми пропонуємо ігри за напрямками, коли кожен учасник може 
сам вибрати в якій активності і в якій команді він буде брати участь. Виходячи 
із можливостей табору і кількості дітей, запропонуйте якомога більше 
активностей. Також, на вечірній фан можна вибирати спорт або спілкування, 
надайте дітям свободу вибору. 

Про вільний час
Немає вільного часу! Ми завжди розважаємо учасників або пропонуємо їм чимось 
зайнятися. Займіть учасників справою, або вони знайдуть собі справу самі. 

Про подарунки
Наприкінці табору всі отримують один подарунок (сувенір учасника fest). 
Відзначте особливості кожної команди і привітайте кожного. Подякуйте за 
участь в таборі і за незабутній час разом.

Про особливу музику
Кожного дня о 19:30 розпочинається Open air. Учасники табору, чуючи 
особливу пісню, збираються на служіння. Виберіть пісню, яка найбільше вам 
підходить 

• Father God I wonder

• Час Господа прославляти

Ще один особливий сигнал звучатиме так 
часто, як ви вважатимете за потрібне. Коли 
учасники чують сигнал тривоги, їм відразу 
ж необхідно занурити ноги у воду, вода 
може бути будь-яка, як то в річці, озері чи 
відрі. Той хто нехтує таким завданням, буде 
облитий водою повністю.

Про квіти в волоссі
Попередьте дівчат про те, що в табір 
треба взяти з собою вінок на голову із 
штучних квітів. Як варіант може бути вінок 
сплетений вже в таборі зі справжніх квітів. 
Вінок дівчата одягатимуть на Богатирські 
ігри (9-й день).
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Сітка днів табору

1 Початок...

• Приїзд
• Квест
• Розселення
• Відкриття табору

• Водяні ігри
• «Мальчишник & 

девичник»

• Ігри на вибір
• Мегаконструктор

• Богатирскі ігри
• Антигравітація
• Закриття табору

• Облаштування 
місця для групи

• Teambuilding

2 Усі права 
захищені

5 Friends

6 Хто тут 
головний?

9 Нереальний 
кач!



• Від’їзд

• Outdoor

• Естафети
• Ігри на вибір

• Похід
• Нічна гра

• Повернення з 
походу

• Ігри на вибір3 ART Center

4 Все під 
контролем

7 Бути чи не 
бути?

8 Твій хід!

10 Фестиваль 
триває

bonus Ігри в дощ
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Програма
08:00	 Лідерське

08:20 8:20 FM
Це веселий підйом з двома ведучими, які своїм ранковим шоу не дають спати. 
8:20 FM проходить в стилі передачі Good Mythical Morning

08:30	 Зарядка	

09:00	 Сніданок

09:30	 Прибирання	в	кімнатах	

10:00	 Манка
• прославлення
• в тему дня (коротка драма чи розіграш)
• плани на день

10:30	 Тема	для	обговорення	

11:30 Sport

14:00	 Обід	
 Test zone 

Двоє ведучих під час обіду 
проводять випробування 
побутових речей, або 
майструють щось корисне. 
Зазвичай їх спосіб випробування 
трохи безглуздий.

14:30	 Тиха	година
• розмова з духовним наставником
• настільні ігри, пазли, LEGO, рукоділля

15:40 Sport

19:00	 Вечеря

19:30 Open air
• особлива пісня для збору (стор. 7)
• фото / відео дня
• прославлення
• участь груп дітей або шоу від персоналу

Щодня команда отримує завдання для участі на Open air. Є 4 завдання і команди 
отримують їх по черзі.
1 — провести гру / фан із залом
2 — провести інтерв’ю (команда заздалегідь готує запитання по темі дня, 
запрошують на сцену когось із прсоналу або учасників)
3 — драма
4 — відео (сюжет на тему дня, кілька хвилин)

• гра з залом
• хімія / фокус



• гра на сцені (3-5 учасників)
• драма
• проповідь
• передача палки, оголошення результатів (стор. 6)

План «А» (для учасників 10-15 років)

20:50 Snack
Це час для спілкування не по групам, а за інтересами. Тому пропонуємо учасникам 
3 варіанти на вибір:
1 — спорт (фан)
2 — настільні ігри
3 — пісні та спілкування біля багаття
Під час snack лідери приймають у всьому участь і задають тон спілкуванню.

21:15	 Вечірній	туалет

21:30	 Cпілкування	по	кімнатах

22:00	 Відбій	/	лідерське
Це час для планування, аналізу, молитви, спілкування та згуртування команди 
персоналу.

План «Б» (для учасників 14-18 років)

21:00 Snack
Це час для спілкування не по групам, а за інтересами. Тому пропонуємо учасникам 
3 варіанти на вибір:
1 — спорт (фан)
2 — настільні ігри
3 — пісні та спілкування біля багаття
Під час snack лідери приймають у всьому участь і задають тон спілкуванню.

21:45	 Вечірній	туалет

22:00	 Cпілкування	по	кімнатах

22:30	 Відбій	/	лідерське
Це час для планування, аналізу, молитви, спілкування та згуртування команди 
персоналу.

00:00	 Відбій	персоналу
Щоб на наступний день команда була активною і в гарному настрої — необхідний 
сон. Слідкуйте щоб співробітники мали повноцінний відпочинок!
Якщо лідери не виспалися в першу чергу від цього постраждають діти!
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Початок...

 1  день 

09:20	 Квест
• 1-й пункт — «ледокол» — Переправа або Острівок 
• 2-й пункт — teambuilding — Вежа
• 3-й пункт — teambuilding — Найсильніший учасник
• 4-й пункт — творчий teambuilding   

11:30	 Прийшли	на	територію	табору
• реєстрація
• розселення

12:30	 Пізній	сніданок

13:20	 Sport	|	Обложена	фортеця 

14:00	 Обід
нагадайте про книги (стор. 6)

 Test zone | «Бутылкорез 2.0»

14:30	 Тема	для	обговорення	|	Початок... 

15:30	 Підготовка	до	Оpen	Аіr
Продовжуємо готуватися до презентації команд на Open air. Кожна команда на 
останньому пункті квесту придумала свою назву і лого. Останнє завдання: реклама 
команди. У рекламу команди може входити пісня, драма, все що команда вважатиме 
за потрібне.

БУТЫЛКОРЕЗ версия 2.0 
https://youtu.be/hQeeJEpBYsg

дата: «_____»  |  пн.  вт.  ср.  чт.  пт.  сб.  нд.

Дивись: Activity / 1 день / Квест

Дивись: Activity / 1 день / Обложена фортеця

Дивись: Теми для обговорення / 1 день / Початок...



16:20	 Sport	|	Погоня	за	лисицею 

19:00	 Вечеря

19:30	 Оpen	АІR
• відкриття
• прославлення 

• участь команд дітей
Назва, лого, реклама

• розповісти про особливу музику (стор. 7)
• розповісти про Talking Stick (стор. 6) 
• гра | Якщо «так» — присядь  

• хімія | Піна  

• драма | Я живий 

• проповідь

План «А» (для учасників 10-15 років)

20:50 Snack
Cпорт (фан), настільні ігри, пісні та спілкування біля багаття, інше.

21:15	 Вечірній	туалет

21:30	 Cпілкування	по	кімнатах

22:00	 Відбій	/	лідерське
Знайомство (розповісти про себе, про своє служіння в таборах і церкві). Щоб 
команда могла повністю присвятити себе служінню їм треба на якийсь час 
забути про свої проблеми і турботи. Для цього кожен називає одне найважливіше 
переживання і ведучий записує його на папері. Тепер папір буде пам’ятати про 
це, а ми звільнили свою голову. Молитва про те, щоб Бог допоміг звільнитися від 
переживань і зосередитися на дійсно важливих справах.

План «Б» (для учасників 14-18 років)

21:00 Snack
Cпорт (фан), настільні ігри, пісні та спілкування біля багаття, інше.

21:45	 Вечірній	туалет

22:00	 Cпілкування	по	кімнатах

22:30	 Відбій	/	лідерське
Дивись: План «А»

00:00	 Відбій	персоналу

Дивись: Activity / 1 день / Погоня за лисицею

Дивись: Activity / 1 день / Якщо «так» — присядь

Дивись: worship / #

Дивись: Activity / 1 день / Піна

Дивись: Art / 1 день / Я живий
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Усі права захищені

 2  день
08:00	 Лідерське | Псалом 17

• засоби спілкування, які  є в людей?
• яка користь від них?
• засоби спілкування з Богом?

08:20 8:20 FM | 8 способів відкрити пляшку

08:30	 Зарядка	|	Дядя Вова 

09:00	 Сніданок

09:30	 Прибирання	в	кімнатах	

10:00	 Манка
Розповісти, що в цей день будуть приходити повідомлення від Бога. Стіна 
оформлена в стилі Twitter і там протягом дня будуть з’являтися вірші і фрази 
з Біблії. Чи цікаві повідомлення від Бога так само як повідомлення від друзів?
• прославлення  

• хімія | Невидимі чорнила 

10:30	 Тема	для	обговорення	|	Усі права захищені 

12:00	 Облаштування	території	для	своєї	групи
• дах від дощу
• лавочки
• прикраси свого місця 
Дивись:  фото ->

8 Weird Ways To Open A Bottle 
https://youtu.be/TeC4lPwABCY

Чим відкрити пляшку 
з металевою кришкою? 
Ведучі думають, що можна 
використовувати все, що є під 
рукою. Спробуйте відкрити 
пляшку зубною щіткою або 
аркушем паперу.

дата: «_____»  |  пн.  вт.  ср.  чт.  пт.  сб.  нд.

Дивись: Activity / 2 день / Дядя Вова

Дивись: Activity / 2 день / Невидимі чорнила

Дивись: Теми для обговорення / 2 день / Усі права захищені

Дивись: worship / #



14:00	 Обід
 Test Zone | Пагубність куріння

14:30	 Тиха	година

15:40	 Гра	|	Аляска	регбі 

16:30 Teambuilding 

19:00	 Вечеря

Do You Smoke U Got To Watch This 
https://youtu.be/9MQNzWoSAGI

Дослід з сигаретою. Сигарету 
викурюють через пляшку. 
Сліди на фільтрі — реальний 
доказ шкоди від куріння.

Дивись: Activity / 2 день / Аляска регбі

Дивись: Activity / 2 день / Teambuilding
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19:30	Оpen	Аir
• особлива пісня для збору (стор. 7) 
• фото-відео дня (події)
• прославлення  

• гра з залом | Збираємо рюкзак в табір 

• гра на сцені | Барахло в багажнику 

• участь команд 
гру / фан із залом; інтерв’ю; драма; відео 

• шоу | шоу Шопенгауера 
ведучий — дідок запрошує до себе на сцену 4-5 чоловік, щоб поговорити з ними 
про те, чи читає сьогодні молодь. 

• інтерактив
дати можливість виграти книгу. Завдання: прочитати класичний вірш.

• драма | Біблія — Мозковий штурм 

• проповідь
• передача палки, оголошення результатів (стор. 6)

 

План «А» (для учасників 10-15 років)

20:50 Snack
Спорт (фан), настільні ігри, пісні та спілкування біля багаття, інше.

21:15	 Вечірній	туалет

21:30	 Cпілкування	по	кімнатах

22:00	 Відбій	/	лідерське
Нагадати співробітникам, що під час походу буде можливість по дорозі говорити з 
дітьми, щоб вони використали цей час. 
Teambuilding — Групі в 20 чоловік необхідно подолати відстань в 10 кроків, 
використовуючи всього лише 12 кінцівок або точок опори.

План «Б» (для учасників 14-18 років)

21:00 Snack
Спорт (фан), настільні ігри, пісні та спілкування біля багаття, інше.

21:45	 Вечірній	туалет

22:00	 Cпілкування	по	кімнатах

22:30	 Відбій	/	лідерське
Дивись: план «А»

00:00	 Відбій	персоналу

Дивись: worship / #

Дивись: Activity / 2 день / Збираємо рюкзак в табір

Дивись: Activity / 2 день / Барахло в багажнику

Дивись: Art / 2 день / Біблія — Мозковий штурм



ART Center 

 3  день
08:00	 Лідерське	|	Филип’янам 2:1-11;

• як кожен із нас визначає смирення?
• що воно нам дає?

08:20 8:20 FM | Екстремальний догляд за волоссям

08:30	 Зарядка	|	Десять бананів 

09:00	 Сніданок

09:30	 Прибирання	в	кімнатах

10:00	 Манка	+	загальна	тема	
• прославлення  

• в тему дня | Горе художник 
Є папір, пензлики і фарби — запросити бажаючих намалювати картинку. 
Приготуйте папір пензлик і фарби — зібрати і перемішати. Висновок: для всього 
потрібен Творець.

• загальна тема для обговорення | ART Center 

• правила походу
1. Точно виконувати всі розпорядження керівника.
2. Взуття та одяг повинні бути зручними та закритими.
3. Взяти теплий одяг.
4. Про всяку помічену небезпеку негайно повідомити керівника.
5. Рухатись по лівому узбіччі, назустріч транспорту, що рухається.
6. Бути уважними при переході через дорогу.
7. На привалах без дозволу керівника не йти.
8. Без дозволу керівника воду з водойм не пити, дотримуватися питного режиму.
9. Про найменших ознаках захворювання негайно повідомити керівника.

дата: «_____»  |  пн.  вт.  ср.  чт.  пт.  сб.  нд.

Extreme DIY Hair Treatments 
https://youtu.be/l0NOZgivpLc

Найкраще волосся буде у вас. 
Скористайтеся рецептами 
масок та порадами по догляду 
від наших ведучих.

Дивись: Activity / 3 день / Десять бананів

Дивись: worship / #

Дивись: Теми для обговорення / 3 день / ART Center
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10. Не знайомих ягід і грибів не їсти.
11. Без дозволу керівника не купатись, переправ не влаштовувати.
12. У лісі палаючих сірників не кидати, багать без дозволу керівника не розводити.
13. Свічки та сірники в наметах не запалювати.
14. Обережно поводитися з вогнем і окропом. 

11:00	 Збираємося	в	гори/похід	
Виходячи в похід необхідно мати:  
• намети в достатній кількості   
• килимок пінополіуритановий/каремат для кожного 
• спальні мішки для кожного   
• сокири, пилки для кожної групи   
• сірники      
• ліхтарики     
• сухий пайок на обід    
• ножі, стакани, тарілки для кожної групи  

• продукти для приготування вечері:
 Гречка
 Консерви
 Хліб
 Огірки

 Помідори
 Сосиски
 Сіль
 Чай

 Цукор
 Печиво

• продукти на сніданок:
 Ковбаса
 Паштет
 Хліб

 Огірки
 Помідори
 Чай

 Цукор

11:30	 Вихід	в	гори

14:00	 Обід

14:30	 Sport	|	Cафед	–	чубак1 

19:00	 Вечеря	
Вечерю в поході готують учасники, кожна команда для себе. 

21:00	 Оpen	Аir
• хімія | Вогонь в руці 

• проповідь-спілкування
• прославлення 

23:00	 Sport	|	Нічна	гра	

1 Таджицька гра

Дивись: worship / #

Дивись: Activity / 3 день / Cафед – чубак

Дивись: Activity / 3 день / Вогонь в руці

Дивись: Activity / 3 день / Нічна гра



Все під контролем

 4  день
08:20	 Підйом

09:00	 Сніданок

11:30	 Прихід	з	гори

12:30	 Час	WiFi
Після походу і ночівлі в горах у учасників буде багато вражень, ми даємо їм 
можливість викладати свої фото в соц. мережах. Батьки та друзі порадіють за 
них, а для нас це реклама табору.

14:00	 Обід
	 Test	zone	|	Мильні	бульбашки

14:30	 Тиха	година	

15:40	 5	напрямків
У цей день ми пропонуємо від 4-х і більше активних, спортивних заходів. Кожен 
учасник сам заздалегідь вибирає і записується на напрями. 
• paintball
• стрільба з луків
• футбол
• катання на велосипедах
• екстрім
Додайте сюди різні види активностей які у вас є можливість провести.

19:00	 Вечеря

Как сделать мыльные пузыри 
https://youtu.be/0reMIszDssw

1 частина цукру (до цукру 
потрібно додати ма-а-а-
леньку щіпку розпушувача 
тіста)
1 частина гліцерину
2 частини миючого засобу 
(типу «Фейрі»)
6 частин води (бажано, щоб 
у ній було мінімум домішок 
солей. Дистильована в ідеалі)

все змішати до повного 
розчинення і готово!

дата: «_____»  |  пн.  вт.  ср.  чт.  пт.  сб.  нд.
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19:30 Open air
• особлива пісня для збору (стор. 7)
• фото-відео дня
• прославлення
Дивись: worship / #
• гра на сцені | Вгадай хто ти
Дивись: Activity / 4 день / Вгадай хто ти
• хімія | Дістати з води монету 
Дивись: Activity / 4 день / Дістати з води монету 
• драма | Хто там? 
Дивись: Art / 4 день /  Хто там?
• проповідь
• передача палки, оголошення результатів (стор. 6)

План «А» (для учасників 10-15 років)

20:50 Snack
Спорт (фан), настільні ігри, пісні та спілкування біля багаття, інше.

21:15	 Вечірній	туалет

21:30	 Cпілкування	по	кімнатах

22:00	 Відбій	/	лідерське
Лідери груп розповідають про особисті бесіди з дітьми. Молитва про особливі 
переживання дітей в групах. 

План «Б» (для учасників 14-18 років)

21:00 Snack
Спорт (фан), настільні ігри, пісні та спілкування біля багаття, інше.

21:45	 Вечірній	туалет

22:00	 Cпілкування	по	кімнатах

22:30	 Відбій	/	лідерське
Лідери груп розповідають про особисті бесіди з дітьми. Молитва про особливі 
переживання дітей в групах. 

00:00	 Відбій	персоналу



Friends

 5  день
8:00 Лідерське	| Луки 21:9-19;

• для чого розміщений даний уривок в Біблії?
• чому ми можемо навчитися з нього?
• що таке вірність, і терпеливість, в чому вони проявляються?

8:20 8:20	FM	|	Перевірка	вашої	дружби

8:30 Зарядка	|	Два	друга
Зарядка в якій всі вправи треба виконувати в парі

9:00 Сніданок

9:30 Прибирання	в	кімнатах	

10:00	 Манка	
• прославлення 
Дивись: worship / #
• хімія | Малюнки на молоці 
Дивись: Activity / 5 день / Малюнки на молоці
• в тему дня | Жарт над другом

5 Trust Exercises to Test Your Friendship 
https://youtu.be/T9cgBzEcS_Q

wooden spoon trick(dean) 
https://youtu.be/jeNme4PDmAQ

дата: «_____»  |  пн.  вт.  ср.  чт.  пт.  сб.  нд.
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10:30	 Тема	для	обговорення	|	Friends
Дивись: Теми для обговорення / 5 день /  Friends

11:30	 Повторити	фото	
Кожній групу дати фото, треба щоб вони сфотографувалися в такому положенні 
як люди на фотографії.

12:00 Sport | Ігри з водою
Дивись: Activity / 5 день / Ігри з водою

14:00	 Обід
 Test zone | ART картина 

14:30	 Тиха	година

15:40	 Sport	|	Вбивство	лікаря
Дивись: Activity / 5 день / Вбивство лікаря

17:00	 «Мальчишник	&	девичник»	

Watch me make abstract art 
https://youtu.be/GWdtS44F6Do

Все чоловіче населення в цей вечір 
іде за територію табору. Хлопці 
готують собі вечерю на багатті.

19:00	 Вечеря

19:30	 Гра
Дивись: Аctivity / 5 день / Занга

Дівчатка залишаються на базі і 
можуть готувати собі вечерю на 
кухні (салати, кекси, торти, все 
що зможуть). Можна прикрасити 
кімнату і стіл, де буде проходити 
вечір (свічки, букети і т. д.) 

19:00	 Вечеря

19:45	 Рукоділля	/	майстер-клас



мальчишник  

девичник

20:20	 Спілкування	біля	багаття
• для хлопців 10-14 років
Дивись: Activity / 5 день /  
питання для хлопців 10-14
• для хлопців 14-18 років
Дивись: Activity / 5 день /  
питання для хлопців 14-18

22:30	 Прихід	в	табір

23:00	 Відбій

21:00	 Спілкування
•  для дівчат 10-14 років
Дивись: Activity / 5 день / 
питання для дівчат 10-14
•  для дівчат 14-18 років
Дивись: Activity / 5 день / 
питання для дівчат 14-18
•  вручення листа від Бога
Дивись: Activity / 5 день / 
лист від Бога

23:00	Відбій
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Хто тут головний?

 6  день
08:00	 Лідерське	| Матвія 22:35-40;

• що робить Бога ідеальним?
• чи існує на землі ідеальне щось?
• як ми можемо наближатися до ідеалу?

08:20	 8:20	FM	|	Смажимо	млинці

08:30	 Зарядка	|	Танець	Сіда
Дивись: Activity / 6 день / Танець Сіда

09:00	 Сніданок

09:30	 Прибирання	в	кімнатах

10:00	 Манка	
• результати — вибрати групу яка крутіше інших повторила фото
• у цей день треба фотографуватися з приємними словами для тата

• прославлення 
Дивись: worship / #
• хімія | Сухий лід, покриває піну
Дивись: Activity / 6 день / Сухий лід, покриває піну

10:30	 Тема	для	обговорення	|	Хто	тут	головний?
Дивись: Теми для обговорення / 6 день /  Хто тут головний?

дата: «_____»  |  пн.  вт.  ср.  чт.  пт.  сб.  нд.

Підготуйте місце та 
інвентар для жарки 
млинців. Жарте весело, 
єксперементуйте.



11:30	 5	напрямків
У цей день ми пропонуємо від 4-х і більше активних, спортивних заходів. Кожен 
учасник сам заздалегідь вибирає і записується на напрямки. 
• рaintball
• стрільба з луків
• футбол
• катання на велосипедах
• екстрім
Додайте сюди різні види активностей які у вас є можливість провести.

14:00	 Обід	
	 Test	zone	|	Студія	дизайну	футболок

14:30	 Тиха	година

15:40	 Sport	|	Мега	конструктор
Дивись: Activity / 6 день / Мега конструктор

19:00	 Вечеря

19:30 Open air
• особлива пісня для збору (стор. 7)
• фото-відео дня (події)
• прославлення
Дивись: worship / #
• участь груп дітей

гра / фан із залом; інтерв’ю; драма; відео 
• гра з залом | Принц дарує свободу
Дивись: Activity / 6 день / Принц дарує свободу
• гра на сцені | Печиво
Дивись: Activity / 6 день / Печиво
• проповідь
• передача палки, оголошення результатів (стор. 6)

DIY- How to Make an Easy Bleach T shirt 
https://youtu.be/mgVjG-rpnTU
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План «А» (для учасників 10-15 років)

20:50 Snack
Cьогодні snack для всіх загальний і проходить у форматі speed-dating. Мета: 
провести опитування, ближче познайомити учасників, спонукати дітей до 
спілкування. Це спілкування буде присвячено атмосфері сім’ї, сімейним цінностям, 
відносинам батьків і дітей. Має бути ведучий, який стежитиме за порядком і 
часом. Дівчата сідають з однієї сторони столу, хлопці з іншої. Кожен хлопець має 
одне запитання до дівчини, яка сидить навпроти, і записує відповідь у своєму листі 
відповідей. Через 1 хв, після сигналу ведучого, хлопці послідовно пересідають від 
однієї дівчини до іншої. Дівчата свої місця при цьому не змінюють. Наприкінці вечора 
хлопці здають листи відповідей ведучому для підбиття підсумків.
Дивись: Activity / 6 день / speed-dating

21:15	 Вечірній	туалет

21:30	 Cпілкування	по	кімнатах

22:00	 Відбій	/	лідерське
Молитва про те, щоб Бог оберігав від нещасних випадків. 
Teambuilding команді. Із зав’язаними очима дається завдання зліпити з пластиліну 
(будинок, слона, машину ...) що завгодно. Щоб встигнути за відведений час потрібно 
розподілити обов’язки, частина команди ліпить деталі, хтось збирає вже готові, 
хтось роздає пластилін. 

План «Б» (для учасників 14-18 років)

21:00 Snack
Дивись план «А»

21:45	 Вечірній	туалет

22:00	 Cпілкування	по	кімнатах

22:30	 Відбій	/	лідерське

00:00	 Відбій	персоналу



Бути чи не бути?

 7  день
08:00	 Лідерське	|	Буття	2:7-17

• для чого нам Свобода?
• що вона нам дає?
• відповідальність і свобода вибору як пов’язанні?

8:20 8:20	FM	|	Чи	дійсно	Ви	здорові?

8:30 Зарядка	|	Banana	Song
Дивись: Activity / 7 день / Banana Song

9:00 Сніданок

9:30 Прибирання	в	кімнатах

10:00	 Манка	
• прославлення 
Дивись: worship / #
• в тему дня | Бути чи не бути?
Дивись: ART / 7 день / Бути чи не бути?

10:30	 Тема	для	обговорення	|	Бог —	Тренер
Дивись: Теми для обговорення / 7 день /  Бог — Тренер

11:30 Outdoor 
Дивись: Activity / 7 день / Outdoor

Are You Fitter Than A Fifth Grader? 
https://youtu.be/MKROrEHUbuw

дата: «_____»  |  пн.  вт.  ср.  чт.  пт.  сб.  нд.
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14:00	 Обід		
outdoor займає цілий день, тому обід потрібно вивезти на маршрут до дітей..

15:00 Outdoor 

19:00	 Вечеря

19:30 Open air
• особлива пісня для збору (стор. 7)
• прославлення
Дивись: worship / #
• гра з залом | Подарунок
Дивись: Activity / 7 день / Подарунок
• хімія | Фараонові змії
Дивись: Activity / 7 день / Фараонові змії
• гра на сцені | Пожирач
Дивись: Activity / 7 день / Пожирач
• проповідь
• передача палки, оголошення результатів (стор. 6)

План «А» (для учасників 10-15 років)

20:50 Snack
Спорт (фан), настільні ігри, пісні та спілкування біля багаття, інше.

21:15	 Вечірній	туалет

21:30	 Cпілкування	по	кімнатах

22:00	 Відбій	/	лідерське
Провести гру «Селедка»
Ця гра дуже схожа на схованки, але все навпаки. Одна людина ховається, а інші її 
шукають. Але коли один гравець знаходить того хто сховався, замість того, щоб 
його застукати, він непомітно повинен сховатися разом з ним. Якщо наступний їх 
знаходить, то також повинен сховатися в тому ж самому місці. Той гравець, який 
останній знаходить місце схованки, йде ховатися першим.

План «Б» (для учасників 14-18 років)

21:00 Snack
Спорт (фан), настільні ігри, пісні та спілкування біля багаття, інше.

21:45	 Вечірній	туалет

22:00	 Cпілкування	по	кімнатах

22:30	 Відбій	/	лідерське
Дивись план «А»

00:00	 Відбій	персоналу



Твій хід!

 8  день
08:00	 Лідерське	|	Псалом	50

• що таке покаяння?
• що дає нам покаяння?
• яким воно повинне бути?

08:20 8:20 FM | Людина-басейн

08:30	 Зарядка	|	Baby	Shark
Дивись: Activity / 8 день / Baby Shark

09:00	 Сніданок

09:30	 Прибирання	в	кімнатах	

10:00	 Манка	
• прославлення 
Дивись: worship / #
• хімія | Воднева рукавичка
Дивись: Activity / 8 день / Воднева рукавичка
• в тему дня | Сміття
Дивись: ART / 8 день / Сміття

10:30	 Тема	для	обговорення	|	Твій	хід!	
Дивись: Теми для обговорення / 8 день /  Твій хід! 

12:00	 Sport	|	Естафети
Дивись: Activity / 8 день / Естафети

дата: «_____»  |  пн.  вт.  ср.  чт.  пт.  сб.  нд.

Introducing Pool Pants 
https://youtu.be/HEYqfB3f1II

#BigMisli / 29

пр
о
гр
ам

а



30 / #fest

14:00	 Обід	
	 Test	zone	|	Флейта	з	моркви

14:30	 Тиха	година	

15:40	 5	напрямків
У цей день ми пропонуємо від 4-х і більше активних, спортивних заходів. Кожен 
учасник сам заздалегідь вибирає і записується на напрями. 
• рaintball
• стрільба з луків
• футбол
• катання на велосипедах
• екстрім
Додайте сюди різні види активностей які у вас є можливість провести.

19:00	 Вечеря

19:30 Open air
• особлива пісня для збору (стор. 7)
• прославлення
• інтерв’ю або свідоцтво про покаяння 
• картонні свідоцтва (від персоналу) 

• драма | Прощение
Дивись: ART / 8 день / прощение 

How to Make a Carrot Recorder Ocarina 
https://youtu.be/Tn5O3_C1sqw

Cardboard Testimonies — West Ridge Church 
https://youtu.be/5rxojHiZoto



• проповідь
У цей вечір не обов’язково запрошувати на сцену всіх бажаючих покаятися. Після 
проповіді і молитви є можливість підійти до свого лідера, до проповідника, 
директора, до тієї людини з персоналу, яка стала близькою за ці дні, поговорити з 
ним(-ею) і разом помолитися.

План «А» (для учасників 10-15 років)

20:50 Snack
Сьогодні snack проходить без фану, буде добре якщо чай можна буде виносити 
з їдальні. Лідери і весь персонал відкриті для спілкування, готові вислухати, 
відповісти на питання і помолитися.

21:15	 Вечірній	туалет

21:30	 Cпілкування	по	кімнатах

22:00	 Відбій	/	лідерське
Молитва про дітей які захотіли змінити своє життя. Якщо діти не з вашого міста 
і не з вашої церкви, познайомте їх з людьми і порекомендуйте церкву, куди вони 
могли б прийти.

План «Б» (для учасників 14-18 років)

21:00 Snack
Сьогодні snack проходить без фану, буде добре якщо чай можна буде виносити 
з їдальні. Лідери і весь персонал відкриті для спілкування, готові вислухати, 
відповісти на питання і помолитися.

21:45	 Вечірній	туалет

22:00	 Cпілкування	по	кімнатах

22:30	 Відбій	/	лідерське
Молитва про дітей які захотіли змінити своє життя. Якщо діти не з вашого міста 
і не з вашої церкви, познайомте їх з людьми і порекомендуйте церкву, куди вони 
могли б прийти.

00:00	 Відбій	персоналу
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Нереальний кач!

 9  день
08:00	 Лідерське	| Луки 19:11-28

• чим зумовлюється розвиток?
• чи є умови для мого розвитку?
• чи я роблю свою стелю підлогою?

08:20 8:20 FM | Пакуємо речі 

08:30	 Зарядка	|	Вуличний	фітнес
Зарядка проходить у формі вуличного фітнесу. Розминка, віджимання від лавки, 
прес,стрибки через перешкоди, швидка ходьба.

09:00	 Сніданок

09:30	 Прибирання	в	кімнатах	

10:00	 Манка
• прославлення 
Дивись: worship / #
• хімія | Марганцівка і гліцерин
Дивись: Activity / 9 день / Марганцівка і гліцерин

10:30	 Тема	для	обговорення	| Нереальний кач!
Дивись: Теми для обговорення / 9 день / Нереальний кач!

11:30	 Sport	|	Богатирські	ігри
Дивись: Activity / 9 день / Богатирські ігри  

дата: «_____»  |  пн.  вт.  ср.  чт.  пт.  сб.  нд.

Packing like a Pro 
https://youtu.be/L5UlxHsgD58

Поради як упакувати сумку 
або рюкзак.



14:00	 Обід	
	 Test	zone	|	Розірвати	дві	книги

14:30	 Тиха	година

15:40	 Sport	|	Антигравітація	
Дивись: Activity / 9 день / Антигравітація

20:00	 Фуршет	
• фото, відео ролик

20:30	 Закриття	табору
• прославлення
• оголошення переможців
• салют
• торт
• прощальна пісня від кожної команди
• прощальне слово від персоналу
• місце для фото

План «А» (для учасників 10-15 років)

22:40	 Вечірній	туалет

23:00	 Відбій	/	лідерське
Короткий аналіз табору, плюси і мінуси, 
плани і мрії на майбутнє.

План «Б» (для учасників 14-18 років)

23:40	 Вечірній	туалет

00:00	 Відбій	/	лідерське

00:30	 Відбій	персоналу

Розірвати дві книги 
https://youtu.be/edf258t2jP0
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Фестиваль триває

10  день
08:00	 Лідерське	|	2	Петра	1:1-8

• які ситуації з табору, вплінули на нас як на служителя?
• чому ми навчилися впродовж табору?
• за чим би ви повернувся в табір?

08:20	 8:20	FM	|	Більшість	людей	не	можуть	це	зробити

09:00	 Сніданок

09:30	 Прибирання	в	кімнатах	

10:00	 Манка
• прославлення 
Дивись: worship / #
• росповісти про палку, як і кому вона буде передаватися (стор. 6)

10:30	 Тема	для	обговорення	|	Фестиваль	триває
Дивись: Теми для обговорення / 10 день /  Фестиваль триває

11:30	 На	згадку
Дивись: Activity / 10 день / На згадку  

14:00	 Обід	

15:00	 Підготовка	до	від’їзду

16:00	 Від’їзд	із	табору

дата: «_____»  |  пн.  вт.  ср.  чт.  пт.  сб.  нд.

Things Most Humans Can’t Do 
https://youtu.be/YIwhOT5RkME



Дощовий день

08:00	 Лідерське

08:20 8:20 FM 

08:30		Перевірка	кімнат
Лідери груп перевіряють кімнати, прибираються залишені речі, інструменти і т.д.

09:00	 Сніданок

10:00	 Манка	

10:30	 Тема	для	обговорення

11:30	 Заняття	на	вибір
• рукоділля для дівчат
• teambuilding «Шашки»
Дивись: Activity / bonus / Шашки  
• зйомка кліпу

• браслет із паракорда 
Дивись: Activity / bonus / Браслет для виживання

13:20	 Sport	|	Червоний	і	чорний

14:00	 Обід	|	Test	zone	

14:30	 Тиха	година

15:40	 Sport	|	Домбайський	футбол
Дивись: Activity / bonus / Домбайський футбол

17:00	 Чай

17:20	 Sport	|	Хвилина	на	перемогу
Дивись: Activity / bonus / Хвилина на перемогу

19:00	 Вечеря

bonus

Camp Nejeda Sings 
https://youtu.be/_wSKENJ8BIc

Ролик у форматі lip dub - кліп, 
як правило знятий одним 
дублем, в якому учасники 
виконують відому пісню 
під фонограму. Lip dub дуже 
універсальний, він може 
бути знятий в приміщенні 
або під проливним дощем. У 
зйомках може брати участь 
від 10 до 100 чоловік. І кожен 
обов’язково з’явиться в кадрі. 
Процес зйомок Lip dub це один 
із видів teambuilding. 
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19:20	 Оpen	air

План «А» (для учасників 10-15 років)

20:50 Snack
пропонуємо перегляд художнього чи документального фільму. Залиште час на 
обговорення фільму. 

21:15	 Вечірній	туалет

21:30	 Cпілкування	по	кімнатах

22:00	 Відбій	/	лідерське

План «Б» (для учасників 14-18 років)

21:00 Snack
пропонуємо перегляд художнього чи документального фільму. Залиште час на 
обговорення фільму. 

21:45	 Вечірній	туалет

22:00	 Cпілкування	по	кімнатах

22:30	 Відбій	/	лідерське

00:00	 Відбій	персоналу



Теми для 
обговорення
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 1  день

Початок...
Тема: Бог. Хто Він? Бог не помер! 

Формат: Урок-знайомство

Мета:   

• Познайомитися з командою і зарядити позитивом на працю в таборі;

• Показати, що Бог реальний для нас, тому ми про Нього говоримо.

Інвентар: анкета, ручки, м’яч.

Вступ

Оскільки це ваша перша зустріч із командою, дуже важливо створити 
правильне налаштування команди на весь табір. Тому вкрай необхідно 
бадьоро й весело провести першу зустріч, хай як важко вам це вдаватиметься. 
Бажано не затягувати.

Фестиваль от-от розпочнеться. Фанфари звучать з усіх боків, безліч учасників 
приїхали подивитися, що ж буде відбуватися під час цієї незабутньої події. 
Сьогодні перший день табору і ми дали назву йому «Початок». Це початок 
нашого плавання тривалістю в 10 днів, це  початок нашої команди, нашої 
дружби, взаємин, наших веселощів та перемог. Все те гарне й позитивне, 
що ми отримуємо від табору, починається сьогодні. Однак для того, щоб цей 
час усім нам сподобався, залишив приємні враження та приніс задоволення, 
необхідно стати командою. Та для початку давайте познайомимось.

Основна частина

М’яч по колу.

Правила гри: Всі сідають у коло. У першого гравця в руках м’яч. Він називає 
своє ім’я і кидає будь-якій людині. Зловивший м’яч повинен назвати своє ім’я 
і кинути іншому. Так до тих пір, поки м’яч не обійде все коло. Причому м’яч 
повинен побувати у гравців тільки по одному разу. Потім можна ускладнити, 
називати ім’я того, кому кидаєш м’яч.

Після гри на знайомство слід приділити увагу кожному члену команди окремо. 
Можливі запитання:

• Ім’я?

• Де живеш, навчаєшся?

• Захоплення, хобі, ким хочеш стати?

• Як довідався (-лась) про табір?

• Чи відвідуєш церкву?

Віднині ми одна команда. Ми всі надто різні, але я сподіваюся,  що за ці 10 
днів ми зможемо стати справжньою Dream Team. Для цього нам потрібно 
намагатися триматися разом і підтримувати один одного. Кожному з нас 



табір сподобається настільки, наскільки ми особисто себе будемо вкладати 
в команду. І коли ми зіштовхнемося зі складними моментами або коли нас 
спіткає невдача, варто пам’ятати, для чого ми тут – щоб стати Dream Team. 

У таборі буде багато ігор, змагань та випробувань, і все це ми пройдемо разом. 
Давайте це зробимо так, щоб після табору про нашу команду могли сказати – ці 
хлопці та дівчата дійсно стали командою.

Гра на знайомство

Правила гри: Ця гра допоможе вам більше дізнатися один про одного. 
Необхідно 12-14 учасників. Підготуйте бланки в кількості, рівній числу гравців.

Бланки повинні містити приблизно такі питання:

• Саме віддалене місце, де мені вдалося побувати, це — ...............

• У дитинстві мені забороняли робити ..............., а я все одно робив.

• Моє хобі — ......................

• Коли я був маленький, я мріяв стати .........................

• У мене є одна погана звичка — ..............................

Листочки з цими питаннями вручають кожному гравцеві, і кожен повинен 
заповнити їх, відповідаючи правдиво на всі питання, крім одного. Тобто одна 
відповідь буде неправильною, помилковою. Коли всі заповнять свої анкети, 
гравці починають по черзі читати вголос свої відповіді. Завдання інших гравців 
вгадати, яка з відповідей гравця помилкова. Нехай вони запишуть свій варіант 
на протилежній стороні своїх анкет. Дізнайтеся номер помилкової відповіді, і 
присудіть очко всім, хто вгадав помилкову відповідь.

Виграє той, хто набрав найбільше очок. 

Увесь персонал, який перебуває в таборі – люди віруючі, і я в їхньою числі. 
Це християнський табір і ми багато будемо говорити про Бога й про справжні 
взаємини з Ним. Бог – це моє життя, тому для мене Він не помер, для мене 
Він реальний. (Якщо це буде зручно для групи, можете розповісти історію про 
те, як ви зустріли Бога). Сподіваюся, що кожний з нас зустріне в цьому таборі 
реального Бога для себе. 

Висновок

Сьогодні важливий день для всіх нас. Це початок МолокоФест, тож 
сподіваюся – ми всі отримаємо від табору задоволення. І я вважаю за 
необхідне, щоб ми попросили Бога благословити увесь час нашого 
перебування в таборі, у тому числі просити про те, щоб ми змогли здружитися 
й стати справжньою командою.
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 2  день

Усі права захищені
Тема:  Бог – Автор! Він не кидає слова на вітер. 

Формат: Інтерактивний урок

Мета:   

• Відкрити цінність Слова Божого. Біблія в тренді!

• Показати, що Бог залишив Своє Слово для нас як інструкцію для життя, і Він 
через Біблію говорить до нас.

Інвентар: дрібні подаруночки.

Вступ:

Цей урок повинен залишити в учасників табору чітку впевненість у тому, що в 
Біблії ми можемо знайти відповіді на всі питання, які нас цікавлять. Цей урок 
повинен бути побудований на діалогах. Він дуже простий. Буде багато запитань 
і ваше завдання – допомогти присутнім знайти правильні відповіді на них.

Гра «Що ж було на початку?»

Правила: усі учасники грають самі за себе. Усім дається одне слово, завдання 
полягає в тому, щоб відгадати, що було початком цього явища або предмета. 
Наприклад: життя – народження. Тому, хто відгадав – подаруночок.

Отож, почали: вогонь – іскра, рік – 1 січня, ріка – джерело, дерево – насінина, 
книга – ідея, цунамі – землетрус, спека – схід сонця, будинок – архітектурний 
проект. І так далі, що заманеться вашій фантазії.

Будь-яка річ у світі має свій початок, будь-яка річка починається з невеликого 
джерела, величезне дерево з посадженої насінини, великий будинок з 
малюнка на папері, захоплююча книга з ідеї автора. І саме про одну книгу ми 
сьогодні й поговоримо. 

Основна частина:

Для початку кілька запитань. Як ви вважаєте:

• Яку книгу найбільш друкують?

• Яку книгу писали упродовж найбільш тривалого періоду часу?

• Яку книгу найбільше читають?

• Яка книга була перекладена на найбільшу кількість мов?

Це Біблія. Лише виходячи із цих фактів можна зробити висновок, що ця книга 
стоїть вище усіх книг, які будь-коли були написані. 

Ще кілька запитань:

• Протягом скількох років або поколінь писали Біблію?

• Хто написав Біблію?

• Ким були ті, хто писав Біблію?

• Зі скількох частин і книг складається Біблія?



Біблію писали близько 40 людей протягом 1500 років, це приблизно 60 
поколінь. Біблія складається з 66 книг. У число авторів Біблії увійшли: рибалки 
(Петро, Яків, Іван);  лікарі (Лука); царі (Давид, Соломон); пророки (Єремія, Ісая, 
Єзекіїль, Даниїл), податкові інспектори (Матвій). Тут важливо відзначити, що 
Біблію писали не просто люди. Цим людям Бог посилав думки для того, щоб 
вони могли записати те, що хотів Бог.

2 Пет.1:21 Бо пророцтва ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі 
Божі мужі, проваджені Духом Святим. 

Давайте дещо змінимо тему. Як ви вважаєте, як з’явився наш світ? Які є теорії 
виникнення життя на землі? 

• Еволюція. Життя з’явилося після великого вибуху.

• Інопланетяни. Нас створили й привезли на Землю інші цивілізації.

• Матриця. Наш світ нереальний, є інший світ у якому все по-іншому.

• Креаціонізм. Наш світ створений згідно із Божим задумом.

Ми віримо в те, що ми були створені Богом і це є фундаментом для розуміння 
походження людини. Бог є Автором усього, що нас оточує, у тому числі й нас 
самих. 

Якщо людина вигадала новий прилад і хоче, аби інші навчилися ним 
користуватися, що їй треба зробити? Їй слід написати інструкцію. Інструкція – це 
документ, який містить правила та вказівки, що встановлюють порядок і спосіб 
виконання, застосування або здійснення чогось.

Що є всередині коробки з таблетками окрім самих таблеток? До ліків, які 
ми купуємо, додається інструкція. Вона необхідна, аби ми могли правильно 
застосовувати препарат. Що трапиться, коли ми будемо приймати ліки за 
неправильним дозуванням? Станеться або передозування з побічною дією, або 
ми не зможемо до кінця подолати хворобу. Лише автор ліків може правильно 
написати інструкцію, тому що він знає як ними користуватися. Якщо ми 
почнемо їсти пральний порошок, що з нами відбудеться? Чому нам має стати 
зле, адже він дуже схожий на цукор? Порошок призначений для іншого й в 
інструкції це зазначено. Тобто, якщо ми будемо ігнорувати інструкції, можемо 
мати проблеми. 

Розкажіть свою історію.

А як щодо життя людини? Що є інструкцією для людського життя? Відповідь 
єдина: Біблія. Тому що лише Бог, як Автор і Творець, міг написати ці поради для 
нас, аби ми не зробили помилок у своєму житті. 

Висновок

Ісус сказав такі слова:

Івана 5:39 Дослідіть но Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, 
вони ж свідчать про Мене! 

Бог залишив Своє Слово не просто так. У ньому Він описав Свій задум щодо 
людини. У цьому таборі ми намагатимемось більше довідатися про цей задум. 
А поки давайте пам’ятати, що автором найважливішої книги на землі є Бог і в 
Нього УСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ.
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 3  день

ART Center
Тема: Бог – Архітектор! І побачив Бог, що це добре. 

Формат: Предметний  урок

Мета:   

• Показати велич Божу через Його творіння;

• Закликати до поклоніння перед великим Богом.

Вступ

Сьогодні ми спробуємо новий формат – предметний урок. Це урок, в якому 
досить багато інформації, яку необхідно буде подати в активному режимі. Не 
варто заглиблюватися у конкретно взятий пункт, а навпаки – показати ширину 
та багатогранність Божої величі. Постарайтеся утримати увагу, якщо це не 
вдається, зробіть перерву на пісню чи гру. 

Кожна людина прагне бути великою – стати кимсь особливим. Але що 
насправді означає бути великим? Давайте спробуємо зрозуміти, що це взагалі 
означає. Великий – це слово означає щось важливе, не просто щось велике, 
а щось незвичайне. Але що це насправді означає? Кого ми називаємо великим? 
Я думаю, що ви всі погодитесь з тим, що мова йде не про розмір, тобто 
наскільки людина є «високою» чи «товстою». 

Основна частина

Кого ми можемо назвати великою людиною? «Великий» – це той, хто 
надзвичайно геніальний, обдарований; неперевершений, перевищує 
звичайну міру щодо сили, глибини, інтенсивності; володіє певними якостями в 
найвищому ступені. 

Висновок: великими ми називаємо тих людей, які чогось досягли, які не є 
звичайними. Це не прості люди, а особливі.

Приклади великих людей в історії, спорті, бізнесі.

Спорт

Майкл Джеффрі  Джордан – прославлений американский баскетболіст, 
колишній гравець Національної баскетбольної асоціації (НБА). Грав на 
позиції атакуючого захисника. Джордан зіграв важливу роль у популяризації 
баскетболу та НБА в усьому світі в 1980-х і 1990-х роках.

Едсон Арантіс ду Насименту більш відомий як Пеле – рекордсмен за кількістю 
виграних у якості гравця чемпіонатів світу – три титули. Єдиний футболіст, який 
тричі ставав чемпіоном світу як гравець.

Ліонель Мессі здобув усе, що можна на клубному рівні. Він побив стільки 
рекордів, що здається, більше вже нікуди. У нього на поличці стоять чотири 
«Золотих м’ячі», а поруч три «Золоті бутси». Він вже тричі вигравав Лігу 
чемпіонів. 



Винахідники

Бенджамін Франклін – відкрив, виявив електрику. 

Олександр Грехем Белл – винайшов телефон. 14 лютого 1876 року 
американець подав у Бюро патентів США заявку на винайдений ним аппарат, 
якого він назвал телефоном.

Томас  Альва  Едісон – американський винахідник і підприємець. Він 
удосконалив телеграф, телефон, кіноапаратуру, розробив один з перших 
комерційно успішних варіантів електричної лампи накалювання, винайшов 
фонограф. Саме він запропонував вживати на початку телефонної розмови 
слово «алло».

Тімоті Бернерс-Лі – британський учений, винахідник Всесвітньої мережі 
(інтернету) і діючий глава Консорціуму Всесвітньої мережі.

Завойовники

Наполеон I – французький імператор у 1804-1815 роках, великий полководець і 
державний діяч, що заклав основи сучасної французької держави.

Христофор  Колумб – іспанський мореплавець італійського походження, у 1492 
році відкрив для европейців Америку завдяки експедиціям, спорядженим 
католицькими королями.

Бізнес

Дональд  Джон  Трамп – американский бизнесмен, є президентом компанії 
Trump Organization – великої будівельної компанії в США і засновником 
компанії Trump Entertainment Resorts, яка керує численними казино і готелями 
по всьому світові. Його маєтки оцінюють майже в 3 млрд доларів.

Стівен (Стів) Пол Джобс – американський підприємець, що одержав широке 
визнання як піонера ери IТ-технологій. Один із засновників, голова ради 
директорів і CEO корпорації Apple. Стів Джобс мав статок у 7 млрд доларів.

Усі ці люди зробили щось дивовижне, вони чогось досягли у своєму житті, 
і тому їх дотепер пам’ятають і знають. Чому? 

Вони зробили щось особливе: швидко бігали, високо стрибали, когось 
перемогли, щось винайшли, щось завоювали, вигравали чемпіонат тощо.

Існують навіть нагороди для найособливіших досягнень, наприклад, 
Нобелівська премія ( одна з найбільш престижних міжнародних премій, яка 
щорічно присуджується за видатні научні дослідження, революційні винаходи, 
великий внесок у культуру або розвиток суспільства). Люди отримують такі 
премії за свої великі справи, щоб увесь світ довідався: вони зробили щось 
особливе. 

Є навіть люди, які так і називаються Великими, – це стало їхнім другим іменем: 
Наполеон Великий, Володимир Великий. Звісно, це дуже вражає. Вони багато 
чого досяглися за своє життя. Вони увійшли в історію, і навіть після смерті їх 
пам’ятають!

Порівняння великих людей з нами

Такі люди дійсно великі. Вони розумні, сильні, талановиті і т.п. У порівнянні з 
ними ми видаємось надто маленькими, дуже незначними. Порівнюючи себе 
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з ними, ми розуміємо, що вони значно важливіші за нас, вагоміші. Поруч із 
ними, ми дійсно можемо видатися собі не важливими. Але давайте зараз 
поставимо всіх цих людей в один ряд з кимось іншим. Ми зараз порівняємо їх з 
Кимось, Хто не просто Великий – це слово є занадто мізерним для Нього. Йому 
підходить інше слово – Всемогутній.

Всемогутній Бог. Щоб зрозуміти, хто є всемогутнім, ми повинні спершу 
зрозуміти, що означає це слово. Всемогутність – безмежна влада, сила, для 
якої нічого немає неможливого. Тут не йдеться про щось більше, про те, хто 
більший з нас. Тут мова йде про те, що Хтось може абсолютно все! Є Той, Хто 
вчинив більше за те, що зробили всі ці люди, разом узяті. У Нього більше 
сили, більше мудрості, більше знання, більше влади за ту, яку ми собі можемо 
уявити.

Я говорю про Того, Хто створив увесь світ, Хто створив увесь Всесвіт. Він 
більший за всіх, про кого ми говорили, більший за кожного, хто жив коли-
небудь на Землі. Але хто ж може бути більшим, ніж ті дивовижні люди, про 
яких ми говорили? Тільки Бог! Але чому саме Він? Ми чули дивовижні речі 
про людей, які своїми діями, досягненнями й успіхами змінили світ – чим Бог 
кращий за їх усіх? 

Ми говорили про людей, які залишили свій слід в історії, та без Бога не було 
б історії! Тому що Він саме Той, Хто започаткував історію. Те, що Він вчинив, 
не порівняти з жодними досягненнями людей. Щоб довідатися, що саме Він 
зробив, ми прочитаємо один текст із Біблії:

Єремії 32:17 О Господи, Боже! Ти небо та землю створив Своєю потужною 
силою та Своїм витягненим раменом, нічого для Тебе нема неможливого! 

Бог створив небо й землю – Він Творець всесвіту! Богові під силу все, що 
неможливо людині: краса Божого творіння. Все, що нас оточує, все, що ми 
бачимо, уся земля і весь Всесвіт – це справа рук Божих! Він не просто створив, 
Він створив повністю увесь світ.

Приклади Божого творіння

Тіло людини

Скелет людини

Тіло людини має динамічну структуру кісток і хрящів, названу скелетом. 
Скелет людини гнучкий, наділений з’єднаннями й суглобами, які були 
створені спеціально для руху. Для того, щоб знизити шкідливе тертя, рухові 
частини повинні змазуватися. Машини, створені людиною, змазуються тільки 
за допомогою зовнішніх джерел. Але тіло змазує саме себе за допомогою 
гелеобразної речовини, що виробляється в точній кількості й у кожному місці, 
де це необхідно. 

Мозок

Це центр складної системи людського тіла, яка прекрасніша за найкращі 
системи, які будь-коли були створені людиною. Комп’ютерна система 
людського тіла обчислює й посилає по всьому тілу мільярди бітів інформації, 
що контролює кожну дію аж до кліпання повіки. У більшості комп’ютерних 
систем інформація переноситься за допомогою дротів і електронних частин. У 



тілі людини такими дротиками є нерви, які несуть інформацію назад і вперед 
від центральної нервової системи. У мозку однієї людини міститься більше 
провідників та електричних схем, ніж в комп’ютерних системах світу разом 
узятих. У мозку міститься 100 мільярдів нейронів, кожний з яких з’єднується 
з 10 тис. інших нейронів. Ємність мозку людину перевищує 4 терабайта. 
Нервовий імпульс із мозку рухається зі швидкістю 274 км/годину. Один 
людський мозок генерує більше електричних імпульсів протягом одного дня, 
ніж всі телефони світу разом узяті. До кінця життя людина запам’ятовує в 
середньому 150 трильйонів біт інформації. 

Серце людини

Фактично є м’язовим насосом, який проганяє кров через тисячі кілометрів 
кровоносних судин. Кров несе кисень і живильні речовини в кожну частину 
тіла. Серце перекачує в середньому шість літрів крові щохвилини, і за 
один день перекачує достатньо крові, щоб заповнити нею більш ніж сорок 
200-літрових бочок. 

Відбитки пальців

Навіть ще ненароджені діти мають свої відбитки пальців, які з’являються в 
дитини ще на 3третьму місяці розвитку.

Чихання

Неймовірна швидкість. Було підраховано, що швидкість чихання становить 
більш ніж 160 км за годину. При чиханні всі функції організму зупиняються, 
навіть серце. 

Людське око

Здатне розрізняти 10 000 000 відтінків.

Отож, тіло людини – це чудовий механізм. Той факт, що кожна з цих деталей 
існує, уже повністю доводить те, що вони плід праці розумного Творця, самого 
Бога.

Тварини

Цікаво відзначити, що навіть наші планери, голікоптери й літаки, 
сконструйовані за найсучаснішими технологіями, не можуть у точності 
повторити стандарти дизайну, які ми бачимо у тварин. Очевидно, що тварини 
не розробили самі ці особливості дизайну, то ж як ми їх пояснимо? Чи може 
випадковість зробити дизайн більшої точності, ніж інтелект? Подібні структури 
свідчать про Творця, Який знав, що Він робить, і відповідно все планував.

Колібрі

Поки ми моргаємо оком, колібрі вже десятки раз встигає махнути крильми. 
Щоб підтримувати свій стрімкий спосіб життя, колібрі спалюють величезну 
кількість калорій. Для людей це рівнозначне 1300-м гамбургерам у день, які 
запиті 60-ма літрами води, що в основному використовується для охолодження 
організму. Колібрі робить більш 150 змахів у секунду. Складний дизайн колібрі 
не міг виникнути в результаті випадкової покрокової еволюції. Немає сумнівів у 
тому, що рука Бога-Творця створила цього дивного птаха!

#BigMisli / 45

те
м

и
 д

л
я 

о
б

го
во

р
ен

н
я



46 / #fest

Верблюди

Мають три повіки, щоб очі були захищені від піску.

Зебри

Смужки зебри є таким же унікальним винаходом, як відбиток людського 
пальця. В усьому світі немає жодної пари зебр, у якіх збігався би малюнок з 
їхніх смужок.

Висновок

Щоразу, коли ми дивимося в чисте небо й бачимо тисячі зірок, що виблискають 
наче коштовні каміння, підвішені в небесах, ми повинні пам’ятати, що нашому 
всесвіту не мільярди, а тисячі років, і що він був у надприродній спосіб 
створений Всемогутнім Богом. Досліджуючи властивості зірок, ми бачимо, що 
вони є саме таким явищем, яким його описує Писання.

У Біблії сказано, що всі зірки відрізняються своїм сяйвом. Незважаючи на те, що 
в нашій галактиці існує більше ста мільярдів зірок, кожна з них унікальна. Навіть 
неозброєним оком можна побачити, що зірки відрізняються одна від одної за 
кольором та яскравістю.

Досконалість творіння свідкує нам про досконалого Майстра, про Бога, який є 
Творцем усього живого на землі. Він, як досвідчений архітектор, сконструював 
наш всесвіт і, як великий художник, наповнив її кращими фарбами. Наш світ – 
це Божий ART Center. І в такому світі жити прекрасно. 

 4  день

Все під контролем
Тема: Бог знає про нас все.

Формат: Гарячий стілець і бесіда.

Мета:

• Довести, що Бог бачить нас до глибини душі, Йому відомі всі наші проблеми 
і вади.

• Показати, що незважаючи на Свою велич і могутність, Бог цікавиться нами, 
ми Йому небайдужі.

Інвентар:

Стілець.

Вступ:

Цей урок матиме особливий формат – гру «Гарячий стілець», що є ефективним 
засобом для зміцнення і зближення команди. Але тут одночасно є й небезпеки. 
Ця гра має кілька варіантів правил. І головною умовою участі в ній є готовність 
без образ приймати те, що про вас думають інші. Для цього має бути певний 
настрій, любов всередині команди, взаєморозуміння і взаємопідтримка. 
Якщо цих умов неможливо досягнути, то ми пропонуємо обрати третій 



варіант правил, який є нейтральним. Всі три методи корисні під час виконання 
вище зазначених умов. Якщо гра сподобається, то можна другий і третій 
варіант зіграти на тихій годині, перед відбоєм або на наступному уроці. На 
продовження гри можна провести невелику бесіду про Боже всезнання.

Гра «Гарячий стілець». Варіанти правил:

1. У грі бере участь вся команда. По черзі кожен учасник сідає на стілець. Усі 
гравці в команді мають право висловити на адресу того, хто сидить на стільці, 
дві позитивні думки (що вам в ньому подобається) і одну негативну (що вам 
не подобається або що ви порадили б виправити). Важливо, щоб ведучий 
відсіював грубі і нетактовні зауваження. Спочатку слід дати позитивний заряд, 
щоб ми допомагали одне одному виправлятися.

2. Після того, як один із учасників сів на стілець, кожен член команди має право 
поставити йому одне запитання, що його цікавить. А той, хто сидить на стільці, 
відповідно, повинен спробувати на нього відповісти. Можна запитувати про 
ставлення людини до певних речей, попросити прокоментувати якийсь свій вчинок, 
поцікавитись його життям, уподобаннями, звичками тощо. Тут також важливо 
стежити за змістом запитань і відсіювати ті з них, які занадто відверті й нетактовні.

3. Один з учасників сідає на стілець, а вся команда в той час намагається 
пригадати якомога більше фактів з його життя. Лідер повинен бути суддею і 
зараховувати правильні відповіді. Про кого навели більше фактів, той і виграв. 
Однак відповіді близьких друзів, які разом приїхали в табір, не зараховуються.

Основна частина:

У цій грі ми дізналися багато нового одне про одного. Але, я впевнений, 
далеко не все. І це нормально, тому що ми знайомі лише кілька днів... За такий 
короткий час неможливо досконально вивчити людину. А як ви вважаєте:

• Хто нас особисто знає краще за всіх? – Відповіді.

Наші близькі. Батьки, сім’я, оточення.

• А чому вони знають про нас краще за всіх?

Вони живуть поруч із нами і бачать наше життя.

• А чи є в нашому житті люди, які про нас знають все? Абсолютно все: 
наші думки, добре і погане, всі наші секрети, успіхи і невдачі? Те, чим ми 
пишаємося, і те, за що ми червоніємо?

Звісно, що ні! Не дивлячись на те, що у нас є близькі люди, такі як друзі, родина, 
батьки. Ніхто з них не знає про нас цілком все. І якщо відверто сказати – це не 
так вже й погано. Адже знаючи про нас все, хто хотів би з нами мати справу? 
Знаючи не лише про наші погані вчинки і слова, а й про наші думки, плани і 
бажання...

• Виходить, що ніхто не знає про нас все?

На це запитання є позитивна відповідь. Бог знає все про нас! Навіть ми самі не 
знаємо стільки скільки про нас знає Бог. Тому що Богові відомо все, що було, є і 
буде. Ми схожі на людину, яка стоїть на березі річки і спостерігає за течією. Але 
хто піднімається в повітря на висоту, той бачить всю течію річки від витоку до 
гирла.
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Так і Бог бачить весь всесвіт від початку і до його завершення. Він знає все 
про все. Він від самого початку вже знає шлях кожної народженої людини. Від 
Нього нічого не приховано. Чи знаєте ви, що Бог знає кожну деталь вашого 
тіла? У Біблії написано, що навіть волосся у вас на голові пораховане (Мт.10: 30). 
Звісно, що порахувати волосся у декого з вас не так-то й складно... Але тим не 
менш, Богові відомо все.

• Навіщо Богові рахувати моє волосся?

Йому не потрібно його рахувати. Він Сам по Собі знає, скільки у вас волосся. 
Бог не збирається вам щось доводити або записувати кількість вашого волосся 
в окремий реєстр. Все, що існує в світі – Він знає. Причому Йому не потрібно 
проводити дослідження або вчитися для цього. Він просто знає, знає все ваше 
тіло. При цьому Він знає більше про вас, окрім вашого тіла. Він бачить вас 
наскрізь. Ваше тіло неспроможне нічого приховати від Нього, і ваші нутрощі 
Він бачить так само чітко, як і зовнішність. Ніщо в цьому світі: ні густі хмари, ні 
темрява ночі не зможуть приховати від Нього жодної речі.

• Ви чули історію про перших людей на землі? Про що вона? Буття 1-3

Адам і Єва скоїли перший гріх – вони не послухались Бога. Та найцікавіше 
тут те, що вони вчинили опісля скоєного гріха: вони сховалися! Адам і Єва 
розуміли, що сховатися від Бога неможливо. І, незважаючи на це, вони все 
одно спробували. Але Бог знав, що трапилося щось лихе. І тому пішов шукати 
їх. Він хотів, щоб людина сама вийшла Йому назустріч.

Бог дивиться на нас і бачить абсолютно все. Та знаєте, що найбільше вражає? 
Бог знає про нас все, та проте любить нас! Вражаюче! Йому все про нас відомо, 
та поруч із цим Він дав нам шанс отримати спасіння.

Висновок:

У Бога все під контролем. Бога не можуть здивувати або привести в стан 
розгубленості проблеми, які видаються нам нерозв’язними. Однак для 
невіруючої людини це є нагадуванням про те, що від Бога сховатися 
неможливо. Всі гріхи людей відомі Йому. У всьому всесвіті немає щілини, куди 
б не міг зазирнути Господь. Він знав нас від початку вічності, ще до створення 
світу. Він навіть передбачив абсолютно всі наші гріхи, і все ж, з любові Своєї Він 
дав нам вихід!

Бог знає все, і нам вирішувати, чи це повинно нас лякати, чи навпаки, 
заспокоювати. Немає нічого неможливого для Всезнаючого Бога, і саме на 
підставі віри в такого Бога можна бути впевненим у Ньому, знаючи, що Він 
ніколи не підведе нас, поки ми залишаємося з Ним.



 5  день

Friends
Тема: Бог – вірний Друг!

Формат: Ігри на довіру

Мета:

• Бог з усією Своєю могутністю і знанням про нас хоче бути нашим другом.

• Побачити, що Бог – не просто Друг, Він є найвірніший з усіх друзів.

Інвентар:

Покривала, щоб постелити на землю.

Вступ:

Цей урок ми пропонуємо на самому початку провести ігри на довіру, а  потім 
провести урок про дружбу.

Ігри «На довіру»:

• Знайти височину, тобто підвищення, з якого можна впасти. Один з учасників 
стає спиною до обриву або ями і, не згинаючи ніг, здійснює вільне падіння 
спиною вниз. Вся команда повинна стояти ззаду і простягнувши руки, 
зловити того, хто падає, щоб він не торкнувся землі.

• Вся команда стає в щільне коло, витягнувши вперед долоні. Один із 
учасників стає у центрі, складає руки на грудях і закриває очі. Його завдання 
– відтворити положення олов’яного солдатика або матрьошки. Потім один 
гравець з кола трохи підштовхує його і він починає валитися на бік, де його 
вже зустрічають долоні інших – так передають його з боку в бік. Ширина кола 
повинна бути досить невеликою, щоб людина у центрі нікого не завалила і 
не впала.

• Вся команда стає в два ряди, один напроти одного. Витягають перед собою 
руки трохи вище рівня підборіддя. Обирають одного із учасників, хто має 
пробігти між двома рядами. Бігти він повинен досить швидко з відкритими 
очима. Команда повинна швидко реагувати і підіймати руки вгору ще до 
того, як повз них пробіжить обраний учасник.

Основна частина:

Декотрі з вас згинали ноги, декотрі – закривали очі, пригиналися, коли падали.

• Чому? Ви повністю не довіряли одне одному? Які у вас були думки?

У вас справді були такі думки: «А якщо мене не спіймають, вона (він) не така 
вже й сильна, щоб мене спіймати», і ще багато подібних думок. Погодьтеся, 
складно довіряти на всі 100%. Це навіть простежувалося у вашій реакції.

• Чи важко вам було довіряти? Чому?

На це відповісти дуже просто, тому що у вас в житті є люди, які вас зрадили. І 
такий досвід є напевно у кожного з вас! Бо ми всі люди і ми всі помиляємося, 
ми всі колись робимо помилки.
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• Скажіть, будь ласка, чи є у вашому житті хоч одна людина, яка не 
помилялася? Наведіть приклад: батьки, вчитель, пастор.

Ніхто не може бути ідеальним, ніхто не може абсолютно дотримуватися своїх 
обіцянок, ніхто не може завжди стримувати своє слово.

• А як же стосовно довіри? Кому взагалі можна довіряти? Чи існують такі люди?

• Друзі? А хто вони такі? Які є складні моменти в дружбі з хлопцями і з 
дівчатами? (Поговоріть про дружбу в цілому)

Доведено, що в житті ми зустрічаємо в середньому близько 77 друзів, а 
наприкінці життя залишається лише 2 друга, і при цьому вони не завжди є нам 
вірними. Бо іноді вони думають про себе більше, ніж про нас. І ця ситуація 
цілком нормальна – ми всі створені зі своїми потребами й проблемами.

• А хто ж насправді є справжнім другом?

Існує дуже багато крилатих висловів про дружбу:

1. Нерозумний друг — ворог; 

2. Річ краще нова, а дружба – стара;

3. Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже;

4. Друзям рахунку немає, а вірного друга немає;

5. Не бажай другові того, чего собі не хочеш;

6. Були б пиріжки, будуть і дружки;

7. Не варто з другом сваритися, бо доведеться миритися;

8. Друг пізнається в біді;

9. Дружба і братерство – найбільше багатство;

10. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти.

• Скажіть, чи правдиві ці афоризми? Які вам запам’яталися?

Справжній друг любить нас, знаючи про нас все, усі наші не найліпші сторони. 
Він з нами, коли ми хворіємо, він любить нас, коли ми «не на висоті», коли ми 
не зробили нічого гідного, вартого уваги. Наш друг нас любить навіть тоді, коли 
ми робимо помилки, коли сумні, коли нам кепсько, він з нами! Друг — це та 
людина, яка поруч, яка любить нас навіть коли ми йому зраджуємо.

• Скажіть, в нашому житті ми можемо знайти такого друга, хоча б трохи 
схожого на цей ідеал, який здатний спокійно пережити зраду?

Хоча б подивимося на себе: ми є такими друзями? Напевно ні... Ми абсолютно 
не спроможні бути такими! Бо за природою звикли думати більше про себе. Я 
люблю самого себе, і такими є всі ми, люди. Прокинувшись вранці, ми думаємо 
що нам поїсти, у що одягнутися, ми думаємо про себе! Але що ж робити, якщо 
дійсно хочеться мати такого друга, якому можна довіряти. Друг, який ніколи не 
залишить, навіть якщо ми його розчаруємо. Навіть якщо зробимо неправильно, 
боляче. І не будемо переживати, що цей друг може піти від нас під час першого 
нашого промаху.

• Чи є насправді такий друг?

Це наш Бог. Бог, який є насправді справжнім другом для нас, тому що Він має 



все те, про що ми тільки-що говорили. Всі ці якості притаманні Йому.

По-перше, Він знає про нас все. Він знає про нас абсолютно все до останнього. 
Все з нашого дитинства: коли ми були неслухняними, обманювали маму, не 
виконували домашні завдання. Він знає, коли ми зраджували своєму другу, але, 
незважаючи на це все, Бог хоче бути нашим другом. У Біблії написано, що Ісус 
хоче називати нас не рабами, а друзями (Івана 15: 15).

• Навіщо Богові потрібна дружба з нами? Можливо Він має з цього якусь 
користь?

Подивімось на наше становище. Він – Творець! Він створив весь цей світ, Він 
незрівняний ні з ким! Він – Великий, Чудовий, Всемогутній Бог! А хто ми? 
Щоранку, коли ми прокидаємося, ми живі, ми дихаємо, бо Він дав нам життя, і 
Він не забув про це. Він не забув подбати про те, щоб зійшло сонце, щоб була 
класна погода. Жодного разу в житті Він не забув про нас. Він навіть продовжує 
піклуватися про нас, коли ми його забуваємо. Чи можна уявити кращого друга, 
ніж Бог?

У Біблії є дуже гарний приклад, де ми бачимо, як людина забула про Бога і 
думала тільки про себе. Але незважаючи на це, Бог залишився вірним другом. 
Ім’я цієї людини Петро. Він реально був близьким другом Ісуса, називав себе 
Його учнем і слідував за Ним роками. Петро бачив чудеса, які творив Ісус, і 
він зрікся Його (Ів. 18: 13-18, 25-27). Коли Ісуса заарештували, щоб засудити 
на смерть, Його привели на суд. І там сталася страшна подія, про яку Ісус 
заздалегідь говорив Петру, що він зречеться від Нього. Але Петро, як і ми всі, 
був дуже самовпевнений і говорив, що ніколи не зрадить Ісуса, навіть коли інші 
Його зрадять. Однак, Христос знав майбутнє, і сказав Петрові, що той зречеться 
Його тричі. І що ж сталося? Коли Петро стояв неподалік місця, де знущалися над 
Ісусом, до нього підходили люди і запитували: «А ти не з учнів Його?». Петро, 
розуміючи всю небезпеку, що його могли вбити, не зміг залишитися вірним. 
У цей момент він думав про себе, переживав за своє життя. Він зрадив Ісуса. 
Того, який так багато зробив для нього! З таким другом, як Петро, я б не хотів 
мати нічого спільного.

• А яка ж була реакція Ісуса?

Після свого воскресіння (Ів. 21: 1-19) Христос явився своїм учням і Петру. 
Напевно Петро переживав, адже він тричі відрікся від Ісуса. Як тепер глянути 
Йому в очі? То що ж робить Ісус? Він не тільки простив зраднику, Він довірив 
йому велике завдання звіщати людям Євангеліє. Він повелів піклуватися про 
людей, які залишилися тут. Після всього, що зробив Петро, Ісус довірив йому 
це! У цій ситуації Ісус показав, що навіть якщо ми не вірні, Він залишається 
вірним.

Висновок:

Можливо деякі з нас не вважають Його своїм другом, але Ісус завжди пропонує 
нам свою дружбу. На сторінках Біблії ми бачимо багато обіцянок, які дав Бог, і 
всі до єдиної Він виконав! У цьому виявляється Його ВІРНІСТЬ!

Час іде, все змінюється: клімат, природа, люди, але Бог залишається незмінним. 
Бог є вірний Друг. Якщо ви хочете мати такого Друга, Він пропонує нам дружбу. 
Вибір за нами!
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 6  день 

Хто тут головний?
Тема: Характер ідеального батька.

Формат: Кулінарне шоу.

Мета:

• Зрозуміти характеристики ідеального батька.

Інвентар:

Стіл, кухонний інструмент, фартухи, інгредієнти для приготування якогось 
салату.

Вступ:

Цей урок буде спільним. Він проходитиме у форматі кулінарного шоу «Мастер 
шеф» або «Смак». Ідея полягає в тому, щоб у певному місці поставити міні 
кухню з такими предметами: стіл, ножики, мисочки тощо. Для приготування 
обирається один салат, який цікаво було б зробити разом (на зразок олів’є). 
На сцену запрошуються хлопець і дівчина з учасників табору. Обов’язково 
повинен бути запальний і балакучий ведучий(а). Якщо одному ведучому буде 
складно, можна підготувати двох ведучих з двома ролями: один розповідає 
секрети приготування смачного салату, а інший спостерігає за процесом, 
дегустує, ставить усім запитання. Салату потрібно буде зробити достатньо 
для того, щоб всі охочі глядачі змогли хоч трохи його спробувати. Великого 
тематичного навантаження не буде, однак тема буде розкриватися через 
запитання, тому потрібно ставити правильні запитання.

Починається шоу «Хто тут головний?» Бурхливі оплески, на сцену викликають 
ведучого (-у, -их). На запитання у назві шоу потрібно навчити відповідати зал: 
«Хто тут головний? – Шеф тут головний!» Оголошується, що сьогодні ми будемо 
готувати салат. І сьогодні в гостях два чудових гостя. Презентація гостей. 
Надягаємо фартухи.

Основна частина: 

Питання, які можна ставити у процесі шоу:

• Як у вас взагалі з кулінарією? 

• Яке найприголомшливе блюдо доводилося готувати?

• Що ви полюбляєте їсти?

• Яких страв не любите? Чому?

• Які салати ви знаєте?

• Які з них хотіли б спробувати?

• Як ви ставитеся до фастфуду?

• Якій кухні надаєте перевагу? Італійській, японській, тайській, традиційній?

• Які інгредієнти вам особливо подобається додавати при приготуванні їжі?



• Які спеції вам подобаються за смаком, запахом?

• Хто у вас вдома готує їсти?

• Як часто батько може готувати замість мами? Чому? Хотілося б більше про це 
поговорити.

• А чому так виходить, що в більшості готують мами? Батьки несмачно це 
роблять?

• А які завдання взагалі стоять перед татами? Яка їх роль в сімї?

• А взагалі, як ви вважаєте, бути батьками – це відповідальна справа?

• Що тато такого особливого роблять в вашій сім’ї?

• Які є характеристики або ознаки гармонійної сім’ї?

• А чим сім’я схожа на наш салат?

У проміжках між запитаннями можна задавати свої питання, розповідати 
свої історії, приклади із життя. Також необхідно вставляти інформацію про ту 
страву, яка готується, показувати глядачам як правильно її готувати, нарізати 
тощо, щоб всі в результаті могли розуміти, як це зробити в домашніх умовах.

Висновок:

Дякуємо всім, хто був присутнім на нашій передачі «Хто тут головний?» Ми були 
раді вас бачити, тепер можете підійти і трохи скуштувати, що в нас вийшло. 
Коли приїдете додому, обов’язково приготуйте цей салат для своїх тат і мам. 
Усім смачного!

 7  день

Бути чи не бути?
Тема: Правила життя і наш вибір.

Формат: Інтерв’ю та інтерактивний урок.

Мета:

• Показати, що Бог дав певні закони і правила для нашого життя, щоб ми були 
щасливі;

• Побачити, що Він дає нам свободу вибирати свій шлях.

Інвентар:

2 стільці.

Вступ:

Цей урок проходить окремо по командах. Його необхідно буде провести у 
форматі інтерв’ю. Для цього потрібно взяти два стільці і викликати учасників, 
щоб ті сідали на них. Це робити з деякою періодичністю, змінюючи їх на інших 
на свій розсуд. В уроці будуть вказані запитання, які необхідно буде ставити 
учасникам, також можна додавати власні запитання для різноманітності.
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Ми дуже раді бачити вас тут, на нашому ток-шоу: «Нічого, крім правди!» 
Сьогодні ми будемо говорити про щось дуже важливе, про те, без чого 
неможливо прожити. Це те, що ми, можливо, недолюблюємо, а хтось може 
навіть ненавидить. І на початку я хочу запросити когось, хто може допомогти 
нам дати відповідь на ці та інші запитання. Спасибі вам велике, що прийшли. 
Для нас велика честь бачити вас тут.

Основна частина:

• Як вас звуть? Звідки ви? Як ви гадаєте, про що ми сьогодні будемо говорити?

Як ви знаєте, ви учасник ток-шоу: «Нічого, крім правди!» І у нас є деякі досить 
складні запитання для вас, але пам’ятайте: ви нічого не можете говорити, окрім 
правди! Отже продовжимо:

• Чи переходили ви колись дорогу на червоний колір?

Я думаю, що кожен з нас це робив, тому що іноді ми настільки поспішаємо, що 
вже немає ні часу, ні терпіння, щоб чекати.

• Які могли бути наслідки? Хто в цьому був би винен?

Щороку до 50 мільйонів людей одержують травми в дорожньо-транспортних 
пригодах, це у глобальному масштабі. Тому що хтось порушував правила: 
переходив вулицю на червоне світло і т.п.

• Чому ми так чинимо?

Тому що ми не любимо правила, вони як у клітці змушують нас відчувати себе 
в’язнями, вони обмежують нас. А ми не любимо бути обмеженими, навпаки, 
ми хочемо бути вільними.

• Звідки ми знаємо, що не можна переходити вулицю на червоне світло?

• Які ви знаєте правила ПДР?

• Навіщо придумують правила?

Правила існують для того, щоб захистити нас від неприємних наслідків наших 
неправильних вчинків, але щоб це зробити, потрібно нас в чомусь обмежити.

Звісно, іноді важко дочекатися, поки увімкнеться зелене світло, але ми знаємо, 
що це важливо, і це правило існує для нашої безпеки. Тільки уявіть собі на 
мить, якби ми жили без правил: все було б хаотично, кожен їздив би і ходив 
би, як йому заманеться. Дороги були б дуже небезпечними, навколо були 
б суцільні аварії. Звідси висновок, що навіть коли нам не дуже подобається 
виконувати правила дорожнього руху, ми розуміємо, що без них життя було б 
неможливе. Ми знаємо, що правила існують для нас, а не проти нас.

• За якими правилами грають у футбол?

• Що б сталося, якби обидві команди грали за своїми правилами і кожен 
робив би так, як вважав за потрібне?

• Хто дбає про те, щоб команди грали за правилами?

Навіть така проста гра як футбол потребує правилах, тому що без них був би 
хаос. Також кожна гра потребує когось, хто судить, правильно це чи ні. Гравець 
не може бачити все, що відбувається на полі, тому в кожній грі потрібен хтось, 
хто спостерігає за всім і може судити правильно.



Життя набагато складніше, ніж просто гра, але в ній є схожий принцип: без 
правил життя було б неможливе. Тому, якщо нам потрібно знати стільки 
правил в простій грі, то наскільки ж більше нам потрібно розбиратися в 
правилах нашого життя.

• А кого ми повинні вибирати суддями? Кому ми можемо довіряти?

• Чому Бог – це найкращий вибір?

• Що вам забороняли батьки?

• Що вони робили, коли ви порушували їхню заборону?

• Ви на них ображалися?

• Навіщо вони це робили?

Наші батьки намагаються захищати нас від усього поганого. Вони розуміли, 
що ми були маленькими, і багато чого не розуміли, а найголовніше, що ми не 
могли побачити, де нас підстерігає небезпека. Наприклад, вогонь. Він здається 
таким гарним і цікавим. Але для маленьких дітей важко зрозуміти, що буде 
боляче, коли вони доторкнутися до нього. Або цукерки. Якби наша воля, то ми 
б їли цукерки, тістечка, морозиво цілими днями. Але наші батьки знають, що 
у нас будеуть проблеми. У нас буде боліти живіт, зуби і т.д. якщо ми їх будемо 
дуже багато їсти.

• Так що, коли наші батьки суворі з нами, чи означає це, що вони не люблять 
нас? 

Ні, вони просто хочуть захистити нас від усього поганого. І вони будуть робити 
це, поки ми самі не усвідомимо, які наслідки нас можуть очікувати після тих чи 
інших дій.

• Коли ви виростете, ви будете щось забороняти своїм дітям? Чому?

Ми зараз розуміємо, що навіть тоді, коли здається, що правила обмежують нас, 
вони нам дуже потрібні. В нашому жітті також є правила в Біблії, які потрібні 
нам для нашої ж захисту. Але, звичайно, не всі хочуть слідувати правилам Бога, 
і це є вибором кожного.

• Пам’ятайте, ми вже говорили про Адама і Єву. Розкажіть трішки про них.

В Адама і Єви було прекрасне життя, вони жили в раю. Вони мали все 
необхідне, Бог подбав про все, щоб вони могли жити довго і щасливо. Але було 
одне але – Бог дав їм одне єдине правило.

• Навіщо Бог визначив таке правило? Просто, щоб ускладнити їм життя? –

Бог не створював правила, щоб обмежити Адама і Єву, але Він хотів захистити 
їх.

• Адам і Єва зробили правильний вибір?

• Чому Адам і Єва не виконали правило?

• Чим вони за це заплатили?

• Як вплинув їхній вчинок на все людство?

Вони втратили життя в раю лише тому, що не хотіли слідувати одному правилу.

• Що б ви зробили на місці Адама і Єви?
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Деякі з нас могли б припустити, що вони ніколи не зробили б такого, але якщо 
бути відвертими: якби ми були на їхньому місці, ми зробили б те ж саме.

• Їм було важко послухатися Бога?

Проблема з нами в тому, що ми завжди думаємо, що нам видніше, як 
правильно робити.

• Отож, чому ми повинні слухатися і триматися Божих правил?

Висновок:

Бог створив нас – і це ще не все: Він любить нас! І він бажає нам найкращого в 
житті. І через Свою превелику любов, Він дав нам свободу волі! Ми можемо 
вирішити самостійно, хочемо ми слідувати Його правилами чи ні. Це наш вибір. 
Але ми повинні добре пам’ятати про те, що кожне рішення має свої наслідки.

Тому тепер у нас є вибір: ми всі вільні, ніхто не вирішуватиме за нас. Тому бути 
чи не бути – вирішувати вам!

 8  день

Твій хід!
Тема: Ісус прийшов, щоб подарувати нам спасіння

Формат: Театралізований урок

Мета:

• Показати, що Ісус взяв на себе весь гріх світу, і через його жертву ми маємо 
прощення.

Інвентар:

Для кожного óбразу підібрати костюм і необхідні атрибути.

Вступ:

Ця театралізована постановка називається «Слідами Ісуса». Урок не буде 
проходити на одному місці, кожній команді необхідно буде йти по пунктах. 
Команді персоналу необхідно буде підготувати театралізовані мініатюри, в яких 
братимуть участь по одному актору. Їм (акторам із персоналу) даватиметься 
завдання з роллю. Завдання кожного актора підготувати, виходячи з тексту 
Писання, свою промову про те, що саме він хоче розповісти тим мандрівникам, 
що до нього навідалися. Групи бажано водити по 10-15 осіб. Щоб не 
розсіювалась увага. Важливо, щоб лідери в проміжках між пунктами могла 
розповідати історію.

Основна частина:

Кожна команда виходить з відправної точки з інтервалом у 7-10 хвилин.

Пункти:

1. В’їзд в Єрусалим.

Актор: Зображує людину з натовпу, яка вітала Ісуса під час Його в’їзду в 



Єрусалим.

Місце: Єв. від Матвія, розділ 21; Єв. від Івана, розділ 12.

Фішечка: Потрібно знайти лист папороті або якоїсь зелені як символ 
пальмових гілок, які стелили під ноги Ісуса. Розповідати потрібно натхненно з 
вірою в те, що Ісус – справжній визволитель від рабства.

2. Таємна Вечеря. Обмивання ніг.

Актор: Грає одного з учнів.

Місце: Єв. від Івана, розділ 13; Єв. від Луки, розділ 22.

Фішечка: Обирають одну людину з команди і йому омивають ноги. Розповідає 
про те, що Ісус почав говорити, що йому треба буде померти. І для учнів це 
було зовсім незрозуміло.

3. Гефсиманський сад.

Актор: Грає Івана, учня Христа.

Місце: Єв. від Луки, розділ 22; Єв. від Матвія, розділ 26.

Фішечка: Зіграти в стилі сплячої людини, накритої покривалом. Його будять ті, 
хто прийшли. Розповідає про переживання Христа і про зраду Юди.

4. Зречення Петра.

Актор: Грає Петра, який засмучується про своє зречення.

Місце: Єв. від Луки, розділ 22; Єв. від Матвія, розділ 26.

Фішечка: Зі злістю рубає дрова для багаття. Розповідає історію свого життя і як 
він зустрів Христа. Потім про свій страх і зраду. Про те, що він пам’ятає Його очі, 
які були сповнені любові.

5. Пілат.

Актор: Грає Пілата в білому одязі і з вінцем на голові.

Місце: Єв. від Матвія, розділ 27.

Фішечка: Пілат стоїть з глечиком води. Розповідає, як привели до нього 
Христа, про те що він думав про Нього, про свої переживання. І в кінці потрібно 
умити руки водою з глечика і бризнути в команду зі словами: «Кров Його на вас 
і на дітях ваших».

6. Розп’яття.

Актор: Грає воїна.

Місце: Єв. від Матвія, розділ 27.

Фішечка: Воїн збиває дві колоди на хрест і закопує в землю. Розповідає, які 
страждання переніс Христос на хресті.

Висновок:

Наприкінці всі команди чекають останню. Ведучий бере слово і каже міні-
проповідь про шлях Христа, пройдений заради того, щоб ми мали свободу. 
Можна заспівати кілька пісень і закликати учасників до покаяння. У цей момент 
можна прибити вирізане серце до центру хреста.

Ісус свій хід зробив! Яким буде твоя відповідь? Твій хід!
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 9  день

Нереальний кач!
Тема: Бог – Тренер! Він качає!

Формат: тренування і бесіда.

Мета:

• Довести, що Бог посилає нам випробування, щоб ми стали сильнішими і 
кращими;

• Побачити, що Він хоче, щоб ми виграли свій життєвий забіг.

Інвентар:

Знайти місце для проведення зарядки.

Вступ:

Цей невеликий життєстверджуючий урок буде починатися з зарядки. Так-так, 
ви не помилилися, зі звичайної зарядки зі звичайними вправами. Її потрібно 
робити по групах, де лідер буде виступати в ролі фізрука. Завдання потрібно 
давати не прості, але і не «на забій». Можна почати з пробіжки, віджимання, 
пресу, присідання. Добре, якщо лідери будуть робити вправи разом з 
учасниками табору і стежити за тим, щоб ніхто не махлював. Важливо, щоб 
всі учасники фізично втомилися і тоді можна буде починати основну частину 
уроку. Потім ми поговоримо про те, що Бог у нашому житті посилає нам 
такі ж, але духовні вправи, щоб ми не втрачали тонус. Урок побудований за 
принципом питання і відповіді.

Усіх запрошуємо на урок, але він у нас почнеться з невеликою фізичної 
активності. Ми сьогодні позаймаємося спортом.

Основна частина:

Почнемо із запитань:

• Як відчуття? Нікому не стало зле?

• Як вам рівень навантаження?

• Кому було важко? Кому легко?

• Чому комусь важче, а комусь легше?

• Навіщо потрібно взагалі займатися спортом?

Виявляється, регулярні тренування дають силу тоді, коли необхідно проходити 
якесь випробування. Отже, і легше виконувати складні завдання. Наприклад, 
якщо я б ходив у тренажерний зал упродовж 10 років, після чого мені сказали 
б перетягнути камінь, який важить 40 кг, чи зміг би я це зробити? Швидше за 
все так. А якби фізично не займався, харчувався у фастфудах і т.п., то напевне в 
мене ледь вийшло би зрушити цей камінь з місця.

• Отож, з фізичного боку все зрозуміло, а що ж на рахунок духовних 
труднощів? Хтось переживав подібні випробування?

• У чому в основному проявляються випробування духовні?



• Що заважає нам у подоланні таких труднощів? Що допомагає?

• Кого зазвичай люди звинувачують у своїх труднощах і невдачах?

• Ви колись чули про те, що люди можуть звинувачувати Бога у своїх 
випробуваннях? «За що це мені? Боже, чому я? Як Ти можеш допускати в 
моєму житті такі біди?»

• Чому люди так думають? І чи справді Бог може посилати випробування? Для 
чого?

Є дві причини, з яких Бог допускає випробування в нашому житті: 

1. Бог хоче зробити нас міцнішими і відправляє нас на тренування;

2. Бог хоче особливим чином явити Себе в нашому житті і готує для нас щось 
нове, краще, ніж те, що ми маємо сьогодні.

• Хто знає історію про Йосипа?

Можна відкрити 37 розділ Буття і вибірково прочитати вірші. Тут сказано, що 
Йосип був улюбленцем у батька, а брати заздрили йому, і тому хотіли його 
вбити. Але Бог дивним чином врятував Йосипа і для цього йому довелося піти 
у рабство до Єгипту. І що цікаво, Йосип навіть не думав обурюватися на Бога.

• Як ви відреагували б, якби з вами таке сталося?

• Чи праві були брати, що так поставилися до Йосипа?

• Чи міг Йосип просити покарання у Бога для братів? Чому він цього не робив?

Читаємо далі: Буття 39 розділ вибірково. Йосип служить в Єгипті в будинку 
Потіфара. Він має успіх і став домоправителем. Але тут на шляху у нього 
стає дружина Потіфара, яка схиляє його до гріха. Але він не послухався її і не 
віддався гріху. Звичайно ж Потіфар повірив дружині і кинув у в’язницю Йосипа, 
але й там Бог перебував з ним.

• Кого можна звинуватити в тому, що дружина Потіфара почала чіплятися до 
Йосипа, поламала йому все життя, яке тільки почало налагоджуватися?

• Що міг Йосип думати про Бога, який допустив таке? Які вчинки міг скоїти?

Читаємо далі: Буття 40 і 41 розділу вибірково. За вірність Богові, за покірливість 
і чистоту Йосип був винагороджений даром тлумачення снів. І він став не тільки 
правою рукою фараона, а й рятівником всієї своєї родини. Бог провів його 
через всі страждання.

• Якою була кінцева мета Бога?

• Що для цього потрібно було пройти Йосипу? І чи варто було воно того?

Висновок:

Бог нас тренує через різні випробування і труднощі в житті. І якщо ми будемо 
проходити їх з довірою Богові, то Він зможе відкрити велике і показати Свою 
силу в нашому житті.
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10  день 

Фестиваль триває
Тема: Вічність із Богом.

Формат: Бесіда про небо. Вихід на природу, прогулянка.

Мета:

• Показати, що Бог приготував для нас місце, де ми будемо вічно з Ним жити.

• Пояснити, що туди потрапляють тільки Його діти, які прийняли Його жертву. 
Небо – місце для переможців!

Інвентар:

Підстилки або каремати, щоб сидіти.

Вступ

Це остання наша можливість поспілкуватися з хлопцями та дівчатами. Дуже 
потрібно сказати правильні слова, які змогли б залишитися в серці. Цей урок 
буде у форматі прогулянки і посиденьок на природі. Постарайтеся зробити 
невимушену обстановку, щоб кожен охочий міг висловитися. Ставте відкриті 
запитання, будьте відкриті до думок команди, підтримуйте їх.

Можна почати із загальних запитань:

• Як для вас пройшов табір?

• Що нового ви взяли для себе?

• Хотіли б ви продовжити табір? На скільки? Чому?

• За чим будете сумувати?

• Чи є щось, що ви точно зможете залишити собі на згадку?

Основна частина

Бог присутній скрізь. І ми можемо відчути Його, де б ми не знаходилися. Але 
крім того, що Він нам посилає в цьому житті, Він подбав про наше життя після 
смерті. Ми всі знаємо, що всі люди смертні і рано чи пізно нам доведеться 
померти. Бог приготував місце для тих, хто любить Його. Він сказав такі слова 
перед тим, як піднятися на небо до Свого Отця:

Івана14: 1-3 Нехай серце вам не тривожиться! Віруйте в Бога, і в Мене віруйте! 
Багато осель у домі Мого Отця; а коли б то не так, то сказав би Я вам, що йду 
приготувати місце для вас? А коли відійду й приготую вам місце, Я знову 
прийду й заберу вас до Себе, щоб де Я були й ви.

Як ви думаєте:

• У чому буде різниця між сьогоднішнім нашим життям і небом?

• Що ми будемо робити всю вічність там у небі?

1Кор.2: 9 Але, як написано: Чого око не бачило й вухо не чуло, і що на серце 
людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить Його!

Там у нас буде інше тіло, ми зможемо літати, не буде сліз, болю. Основна фішка 



Царства Небесного – це те, що там буде сам Бог і ми будемо насолоджуватися 
Його присутністю. Ми будемо радіти разом із Богом. Це буде вічне щастя і вічне 
блаженство. Саме там наш фестиваль продовжитися і ніколи не закінчиться.

Тому нам потрібно заздалегідь подбати про те, щоб забезпечити свою 
присутність на небесах.

1Ів.1: 9 Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам 
простити, та очистити нас від неправди всілякої. 

Бог приймає до себе всіх! Усіх, хто усвідомив свою потребу в Ньому. Ось 
простий секрет, як нам потрапити на небеса. Туди пропускають по одному, тому 
ми не зможемо відзвітувати один за одного.

Висновок

Все хороше коли-небудь закінчується. Не закінчуються лише взаємини в 
Великим Богом. І цей фестиваль був покликаний познайомити всіх нас із 
Ним. І давайте пам’ятати, що наш фестиваль на цьому не закінчується, він 
продовжиться там, у небі, де всі ми будемо радісно славити Господа.
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Activity



 1  день

Квест 
Переправа / 1-й пунк 

Інвентар: дві міцні дошки 
довжиною 1,75 м, 5 острівків 
(можна використати ящики), 
сігнальна стрічка

Завдання: переправитися на 
інший бік річечки

Опис гри: учасникам видається 
дві дошки довжиною 1,75 м, 
їхнє завдання переправитися 
за допомогою дошок на іншу 

сторону річки (ширина 4-4,5 метра), під час виконання завдання заборонено 
сходити з острівка, або дощечки, окрім як на «беріг». У випадку, якщо хтось з 
гравців зійшов в «річку» вся команда повертається на старт.

Тема для висновку: не все потрібно робити силою, і спритністю, інколи 
потрібно включати розум

Острівок
Інвентар: мотузка 10 м, піддон 
1,5х1м, сигнальна стрічка

Завдання: всій команді 
необхідно розташуватися на 
острівку. 

Підготовка ділянки для 
гри: виберіть дерево з гілкою 
достатньо міцною для того 
щоб витримати  вагу людини. 
Прив’яжіть до неї мотузку, таким 

чином щоб вільний кінець не досягав землі на 30 см. Розташуйте острівок 
на відстані 2м від мотузки та на такій же відстані від мотузки в протилежну 
сторону, сигнальною стрічкою позначте лінію (беріг) заходити за який 
учасникам забороняється. 

Опис гри: необхідно всім перебратися на острівок (використовуючи мотузку), 
поміститися на ньому, простояти 30 секунд. Якщо один із членів команди ступає на 
територію, поза «берегом» та острівком» команда повертається назад, на стартову 
позицію.

Тема для висновку: стосунки в команді, під час табору, повинні бути, настільки 
ж тісними, на скільки тісно ви стояли на «острівку»
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Вежа / 2-й пунк
Інвентар: 5-7 кубиків (дерев’яні 
10 см грань, по середині кубиків 
зробити пропил різної глибини, 
для того, щоб за ці пропили 
можна було зачіплювати кубик 
дротяною рамкою), дротяна 
рамка (у формі будиночку із 
стіною 10 см, і основою 12 см) з 
прикріпленими до неї мотузками 
довжиною 1,75 м (по кількості 
учасників), сигнальна лента

Завдання: побудувати вежу з 
кубиків

Опис гри: учасникам видається рамка з мотузками, їхнє завдання, побудувати 
як найвищу вежу з кубиків, які знаходяться в зоні поміченій сигнальною 
лентою, використовуючи рамку. У випадку, якщо хтось з гравців перетнув 
сигнальну ленту, вежа руйнується. Можна встановити обмеження по часі.

Тема для висновку: не вірний вчинок одного може інколи впливати на 
результат всієї команди

Найсильніший учасник / 3-й пункт
Інвентар: Стрейч

Завдання: команда повинна вибрати найсильнішого учасника.

Опис гри: учасникам пропонується вибрати найсильнішого учасника. Коли 
команда вибирає одного учасника… Той хто проводить гру обмотує його 
стрейчом, роблячи з нього «лялечку». І оголошує завдання для команди, 
транспортувати найсильнішого гравця до наступного пункту виконання вправ 
(можливо до табору). Не можно пошкоджувати стрейч.

Тема для висновку: навіть найсильніший в команді може бути тягарем, 
потрібно навчитися бути командою, і покладатися на команду а не на декількох 
людей, які на нашу думку мають більше талантів ніж ми.

Творчий teambuilding / 4-й пункт
На цьому пункті учасників чекають 4 мольберти (за кількістю команд), папір, 
олівці, фарби. У команд буде час придумати назву своєї команди і намалювати 
картину (логотип команди). Малюнок повинен бути пов’язаний з назвою і 
виконаний в будь-якому стилі. Свою назву і лого команда готує для презентації 
на Open air.

Teambuilding — Tower Build 
https://youtu.be/Q3KHVnKeMp8



Обложена фортеця
Частина лісу є фортецею в облозі. Кордон фортеці повинен бути добре 
позначений.  Добре, якщо межами будуть лісові дороги й стежки, але 
місцями межа може проходити і через ліс. У таких місцях межа відзначається 
штучно — найкраще намальовані білі кола стовбурів дерев. Такі білі позначки 
практичніше за все робити на висоті очей.

Гра може проводитися двома різними способами: 

1) Посилка гінців з обложеної фортеці.

2) Посилка гінців в оточену фортецю. 

Великої різниці між цими двома способами немає. Гравці діляться на два 
табори: нападаючі, і гінці. Нападаючі мають право «вбивати» (доторкнутися 
рукою) гінців поза межами обложеної фортеці. Таким чином, навколо всієї 
обложеної фортеці знаходиться небезпечна зона шириною в 40 метрів. У 
фортецю нападаючі не мають права входити. Якщо в запалі переслідування 
нападаючий забіжить до фортеці, то тут гонець може його «вбити», тобто 
доторкнутися.

Ця гра найкраще проводиться, коли кількість учасників велика. Гра 
продовжується певний час, що залежить від числа учасників і характеру 
місцевості, на якій відбувається гра. Оцінка в цій грі звичайна: один убитий 
«гінець» дорівнює одному гінцеві який прорвався. Якщо — ж хто-небудь 
з нападаючих перейде кордон фортеці і його там доторкнуться, то гінці 
отримують два бали. У цю гру можна також внести обшукування гінця, який 
повинен пронести секретне донесення — зашифровану записку, написану 
на папері певної величини. Тоді в оцінку можна внести знахідку секретного 
донесення і його розшифровку за певний час.

Погоня за лисицею
Гра проводиться на місцевості, де є природні перешкоди. На 8-10 гравців, що 
виконують роль мисливців, призначають одну лисицю. Вона одягає через 
плече сумку з дрібними клаптиками паперу (100-150 листків розміром 6х6 см). 
У кожної лисиці папірці одного кольору.

На відстані 2-3 км від збірного пункту (галявини, узлісся) позначають фініш. 
Туди заздалегідь відправляють двох-трьох суддів. Лисиці тікають у напрямку до 
фінішу, а через три-чотири хвилини навздогін біжать мисливці. Їх завдання – 
зловити тих хто побіг раніше, ніж вони доберуться до кінцевого пункту. Через 
10-15 кроків лисиці починають викидати папірці, залишаючи таким чином 
сліди. Вони петляють по лісі, щоб переслідувачам було важче їх наздогнати. 
При цьому лисиці тримаються недалеко один від одного, намагаючись 
зберегти між собою зв’язок, тому доводиться допомагати товаришам, 
відволікаючи на себе увагу мисливців.

Лисиця вважається спійманою, якщо кому-небудь з мисливців вдасться її 
наздогнати та доторкнутися. Під час погоні переслідувачі збирають викинуті 
лисицями папірці і на фініші здають їх судді.
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Гру ведуть до тих пір, поки не спіймані лисиці НЕ прибіжать до фінішу. Але якщо 
хоч одна досягне кінцевого пункту, то перемога на їхньому боці. Якщо лисицям 
не вдалося дістатися до фінішу, перемагають мисливці.

Якщо «так» — присядь
Інвентар: список критеріїв, міні-подарунки

Правила: всі учасники стоять. Ведучий називає певні критерії, і той учасник 
кого це стосується, повинен присісти. Коли залишиться стояти 3-4 людини, гру 
можна завершити і подарувати міні-подарунки (браслет, шоколадки і т.д.)

тому, хто залишився стояти.

Приклади критеріїв «Присядьте ті»: 

1. Чиє ім’я починається на лiтеру «Я»

2. Кому виповнилося 15 років

3. Хто у шортах

4. Хто має iPhone

5. Хто в кедах

6. Хто в червоній футболці або кофті

7. Ті, хто вище 180 см

8. Хто в білих шкарпетках

9. Чиє iм’я — ... (найпопулярніше ім’я 
в таборі)

10. Хто полюбляє грати в UNO

11. Хто має блакитні очі

12. Хто прокидається о 6 ранку

13. Хто вміє кататися на роликах

14. Хто в джинсах

15. Хто живе вище 10 поверху

16. У кого в таборі є брат або сестра

17. У кого кучеряве волосся

18. Хто полюбляє робити зарядку

19. Хто вже отримав паспорт

20. Хто одягнений у футболку з 
логотипом табору

21. Хто живе в Києві 

Список можна змінювати або доповнювати своїми критеріями.

Піна
Реактиви:

• перекис 50%

• «фейрі»

• мідний купорос

Піна 
https://youtu.be/PAQ6W_7u_Z4



 2  день

Дядя вова
Здорова! Я дядя Вова! 

Я люблю отдыхать на природе! 

Я — токарь на кнопочном заводе! 

И вот однажды начальник мой 
мне говорит: 

— Эй, Вова! Ты сильно занят?

— Да не особо…

— Тогда жми на кнопку… правой 
рукой»

(левой рукой, правой ногой, 
левой ногой, головой, языком)

Невидимі чорнила
Реактиви:

• чорнило

• йод

• лимонна кислота

Аляска регбі
Інвентар: м’яч для регбі або 
іграшка (гумова курка)

Завдання: набрати 50 балів

Опис гри: учасників ділимо на 
дві рівні команди. По жеребку 
вибирається команда, яка 
першою набиратиме бали (далі 
команда 1) їм дається м’яч. Гра 
розпочинається коли учасник 
команди 1 з вигуком «Аляска 

регбі!» вибиває м’яч в будь яку сторону, і розпочинає набирати бали для своєї 
команди, оббігаючи її (команду). Інша команда (далі команда 2) почувши 

невидимые чернила 
https://youtu.be/KEoqPrQ4724

uncle Vova 
https://youtu.be/UzwthjK8Opo
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вигук «Аляска регбі!», біжить за м’ячем (бігти не обов’язково разом) перший 
гравець, який добігає до м’яча бере його в руки та передає під ногами, гравцю 
який прибіг другим і став позад нього, таким чином м’яч передається до 
гравця який прибіг останнім, коли останній гравець в колоні отримує м’яч він 
вибігає на перед колони та з вигуком «Аляска регбі!» вибиває м’яч як най-
далі, і починає набирати бали. Команда один почувши цей вигук, перестає 
набирати бали і повторює дії команди 2. Щоб набрати один бал для команди 
гравець, який вибивав м’яч повинен оббігти навколо гравців своєї команди(їм 
не забороняється ставати щільніше, щоб зменшити шлях) 1 коло, 1 коло = 
1 бал. Коли команда почує вигук «Аляска регбі!», вона припиняє набирання 
балів, і вирушає за м’ячем. Коли настає знову черга команди набирати бали, 
підрахунок продовжується із кількості балів скільки команда вже набрала. Гра 
закінчується коли команда набирає 50 балів.

Teambuilding
Лабіринт / 1-й пункт
Опис: на місцевості окреслено 
криволінійний шлях (наприклад 
кольоровою стрічкою), ширина 
його варіюється від 0,5 до 2 
м — це лабіринт. У лабіринті є 
не більше двох перешкод — 
натягнуті на шляху мотузки, так 
щоб через одну можна було 
переступити, а під іншою пройти 

нагнувшись. В кінці лабіринту підвішене яйце, на підлозі лежать ножиці. 

Завдання команди: вибрати одну людину, яка наосліп пройде по лабіринту, 
не зачепивши країв лабіринту і перешкод, зріже яйце і розіб’є його. Команда, 
розташувавшись уздовж лабіринту, може підказувати сліпому, куди йти, тільки 
по одному слову кожен в заздалегідь обраному порядку (один після іншого, 
коли всі сказали по слову, знову починає перший і т.д.) 

Інвентар: мотузка 40 — 50 м, яйця по одному на команду, ножиці, стрічка 
сигнальна

Крокодил / 2-й пункт
Опис: учасники сідають на землю (підлогу) впритул один за одним, витягнувши 
в сторони ноги. Руки учасників підняті над головою і зігнуті в ліктях. Перший 
учасник встає і лягає спиною на руки сидячих за ним, схрестивши свої руки на 
грудях. Учасники передають його на руках в “хвіст” групи. 

Завдання: переправити таким чином всіх учасників. 

Обмеження: переправляючим учасникам не можна вставати; учасник що 
переправляється не повинен торкатися землі (підлоги); при падінні або 
торканні землі (підлоги) людиною яку передають вправа виконується всією 
групою з початку.



Тінь / 3-й пункт
Опис: на землі накреслені дві паралельні лінії, відстань між якими 25 метрів. 
Біля однієї лінії лежать три бруска(дошки) довжиною 4,5 метра і діаметром 10-
15 см. Перед цією лінією перебуває група.

Завдання: всій групі переправитися за іншу лінію.

Обмеження: можна використовувати три бруски; при торканні будь-яким 
учасником землі між лініями вправа виконується всією групою з початку.

Фломастери / 4-й пункт
Інвентар: фломастери — за кількістю осіб в групі (можлива заміна фломастерів 
на трубочки з паперу).

Місце проведення та вихідне положення учасників: кімната ділиться прямою 
лінією на 2 ігрові зони — «зона обговорення» і «зона мовчання». У «зоні 
мовчання» на підлозі знаходяться фломастери.

Завдання: підняти одночасно з підлоги всі предмети, при цьому: 1 людина 
може доторкатися тільки одного предмета, в повітрі одночасно може 
перебувати тільки один предмет.

Правила: У групи на виконання завдання є 20 хвилин.

Коли група готова виконувати завдання, вона сигналізує ведучому. Ведучий 
дає команду: «Час». Група переходить в «зону мовчання» і починає виконувати 
завдання. При порушенні завдання ведучий говорить про це, група переходить 
в «зону обговорення», провідний призводить у вихідне положення матеріали 
(з’єднані фломастери роз’єднуються). Учасники групи можуть розмовляти, тільки 
коли всі вони знаходяться в «зоні обговорення». За порушення цього правила — 
штраф у часі 1 хвилина. Коли завдання виконано, ведучий говорить про це групі.

Примітка для ведучого: два і більше фломастера, стійко з’єднаних разом, 
розглядаються як один предмет. Учасники повинні здогадатися про це самостійно.

Монстр (Гоблін) / 5-й пункт
Групі в 10 чоловік необхідно простояти 30 секунд, використовуючи всього 
лише 4 кінцівки або точки опори.

Джойстик / 6-й пункт
Опис: вся команда тримається один за одного таким чином: лівою рукою — за 
великий палець правої руки сусіда, права рука стиснута в кулак з виставленим 
великим пальцем. Перший учасник в ланцюзі виконує роль джойстика, 
керуючи пальцем правої руки, як джойстиком. 

Завдання команди: максимально точно по ланцюгу передати рухи джойстика, 
щоб останній учасник в ланцюзі своєю правою рукою здійснив певну дію 
(вгору, вниз, вліво, вправо) для того, щоб досягти мети — зірвати яблуко, 
обрізати мотузку, торкнутися мішені і т.д. Очі закриті у всіх, крім першого 
учасника (джойстика).
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Осине гніздо / 7-й пункт
Опис: На підвищенні, на віддалі від команди встановлений стакан з надутою 
повітряною кулькою. На місці старту приготовлено багато не надутих повітряних 
кульок і скотч. Завдання команди — надути кульки і, скріпивши їх скотчем в 
одну довгу указку, збити кульку. При цьому не можна заступати за територію, 
обмежену сигнальною стрічкою, не можна збивати кульку мотками скотчу.

Інвентар: 50 повітряних кульок, нитки, скотч 2 штуки — для кожної команди; 
металевий стакан (кружка).

Полон / 8-й пункт
Опис: На етапі паралельно землі розтягнута ділянка павутини у вигляді сітки на 
висоті 10-15 см від землі. По одну сторону павутини збирається команда, а по 
іншу стає один з учасників, якого і треба буде врятувати. Визволити його можна 
тільки переправившись на той бік павутини, на якій зібралася команда. Щоб 
зробити це іншим учасникам також доведеться забратися в «павутину». Але при 
цьому необхідно дотримуватися наступного правила: Павутина складається з 
4-5 рядів, в кожному з яких від 2 до 6 дирок. Як тільки учасник встає в клітинку — 
він теж заплутується в павутині і може вийти з неї тільки коли буде врятований 
головний полонений. Значить, команді доступні тільки найближчі до них два 
ряди, як же досягти інших? Алгоритм: Коли учасник ставить ногу (або руку) в яку-
небудь клітинку — він теж «заплутується» в павутині і вже не може дістати ногу з 
дирки. Але він може поставити другу ногу в дирку яка рожташована далі. Таким 
чином, він наблизиться до того кого команда має врятувати, але сам «загрузне» в 
павутині. Наступний учасник стає навпроти нього подібним же чином. Далі, вони 
переправляють наступного учасника в найближчі до бранця ряди. І ще одного 
напроти нього. Утворюється ще одна пара. Тепер ці дві пари можуть переправити 
наступну пару практично впритул до бранця. Таким чином, вибудовується ряд 
пар від вільної сторони  до бранця і його можна на руках переправити на свободу. 
Підказувати алгоритм командам не можна, вони самі повинні здогадатися про це.

Інвентар: 30 м мотузки 18 кілочків (при розрахунку на павутину 4 × 5 клітинок 
розміром 50 × 50 см).

Ріка пам’яті / 9-й пункт
Опис: На землі розмічений мотузкою наступний малюнок: Таким чином, дві 
лінії сходяться і розходяться приблизно паралельно одна одній. Команда 
вибудовується перед цими лініями обличчям один до одного і з’єднують руки 
долонями в шаховому порядку. Тобто: права долоня першого учасника з лівою 
долонею другого учасника, права долоня другого учасника з лівою долонею 
третього учасника і тд. Завдання команди пройти по цих лініях від початку і 
до кінця. Руки повинні бути з’єднані на всьому протязі маршруту від старту 
до фінішу. Якщо хтось з учасників роз’єднає долоні — команда починає все 
спочатку. Це можна зробити в тому випадку, якщо учасники, довіряючи один 
одному, будуть рівною мірою один на одного спиратися. Якщо хтось падає або 
розчіпляє долоні, завдання починається спочатку.

Інвентар: мотузка або сигнальна стрічка 20 м



Рама / 10-й пункт
Завдання полягає в тому, щоб переправити дерев’яну раму за лінію — до якої 
прів’язані мотузки за кількістю учасників. Одна людина повинна доторкатися 
рами протягом всієї вправи, але Вона не повинна доторкатися землі. Всі інші 
учасники не можуть наблизитися до рами ближче, ніж на 5 метрів. Рама може 
мати з землею не менше однієї і не більше двох точок дотику. Коли вона 
знаходиться між двох ліній, мотузки не повинні торкатися землі.

Збираємо рюкзак в табір
Інвентар: список речей, рюкзак, міні-подарунки. 

Поділити табір на команди, в даному випадку дві команди. Ведучий називає 
речі із списку, а учасники якнайшвидше повинні знайти та передати названу річ 
в його рюкзак: 

1. Мобільний телефон

2. Кофта з капюшоном

3. Годинник

4. Будь-яка жовта річ

5. Браслет

6. Заколка для волосся

7. Головний убір

8. 1 гривня

9. Жувальна гумка

10. 1 кед

11. Будь-яка рожева річ

12. Портрет ведучого

13. Ручка або олівець

14. Ліхтарик

15. Цукерка

16. Річ з логотипом табору

Список можна міняти, скорочувати або доповнювати.

Барахло/мотлох в багажнику
У коробку з-під серветок 
покладіть 8 м’ячів для пінг-понгу. 
Закріпіть коробку на поясі так, 
щоб вона знаходилася ззаду. 
Обов’язково отвір повинен бути 
зовні. Стрибайте, танцюйте, 
звивайтеся так, щоб витрусити з 
коробки всі м’ячі. На все дається 
тільки одна хвилина. 

Junk In the Trunk 
https://youtu.be/DMeunigI4BM
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 3  день

Десять бананів
Десять бананів

Горила натрусила

Бачить – летить

Великий Апетит.

Він прилетів

Один банан він з’їв.
Продовжують співати скільки бананів 
залишилося (дев’ять, вісім і т. д.). 
В кінці співають:
Він прилетів  і всі банани з’їв

Cафед – чубак1

Грає парна кількість учасників, не менше 6 чоловік. Гравці шикуються в шеренгу 
і розраховуються за номерами. Парні номери будуть однією командою, 
непарні — іншою. Відстань між гравцями 1м. Гравцям кожної команди видають 
невеликі палички, пофарбовані в певний колір. На кожній паличці є номер 
гравця. Гравці запам’ятовують колір паличок своєї команди та обмінюються 
нею з сусідом.

За сигналом всі повинні закинути палички якнайдалі, а за наступним сигналом 
побігти за ними. Кожен має знайти та підібрати свою паличку (яку закинув 
сусід). Якщо по дорозі трапляються палички чужої команди, їх можна закидати 
ще далі.

Перемагає команда, всі гравці якої раніше повернуться на місце зі своїми 
паличками.

Вогонь в руці
Реактиви:

• піна

• газовий балончик для 
запальничок

1 Таджицька гра

Вогонь в руці 
https://youtu.be/CI-Rf9dCF1E

Десять бананів 
https://youtu.be/TOpr7SeV7QQ



Нічна гра
Опис гри: Весь табір ділиться на дві команди. 

Інвентар: ліхтарики, скільки є (по можливості, якщо не для кожного учасника, 
то хоча б на групу з двох учасників), номери на груди та спину (стандартні 
жилети), м’ячі малого діаметра для всіх учасників.

Територія: альтанка біля офісу; майданчик для стрільби з лука; лавка біля 
будівельного контейнера; футбольне поле.

Мета гри: доставити в пункт призначення на чужій території всі отримані м’ячі, 
«вразити» супротивника, доставити його номер і м’яч в свій пункт призначення.

Хід гри: Кожна команда домовляється про пароль або декілька паролів 
(наприклад, «червоний мак», тобто «червоний» — пароль, «мак» — відгук). 
Кожен учасник отримує номер. Номери одягаються таким чином, щоб їх було 
добре видно як попереду, так і позаду. Гравці приховано направляються до 
пункту свого призначення, використовуючи природні укриття (дерева, кущі, 
будівлі) та намагаючись не потрапити на «постріл» ліхтарика супротивника. 
При «пострілі» в учасника гри, висвітивши його номер, гравець викрикує цей 
номер і називає свій пароль: «Червоний». Якщо ж він чує відгук: «Мак», — то 
це означає, що вони гравці однієї команди і просто продовжують рух. Якщо 
висвітлений гравець не знає відгуку — це супротивник. Нападник забирає 
номер і м’ячик ураженого і намагається доставити їх в пункт свого призначення. 
Гравець не може ще раз нападати на противника, якщо він зайнятий доставкою 
уже захопленого номера і м’яча. Однак сам піддатися нападу може. Але 
захопленим номером і м’ячем можна розплатитися з висвітившим тебе 
супротивником. Додаткові бали набираються за отримані номери та м’ячі.

Судді — стежать за дотриманням правил гри. По завершенні часу, відведеного 
на гру, переможці визначаються після підрахунку набраних балів.

Правила гри: свій номер гравець може заховати тільки за природним 
укриттям. 

Наприклад: сховавшись за дерево, або присівши навпочіпки.

Не можна використовувати пароль супротивника, якщо його вдалося дізнатися. 
Не дозволяється жоден фізичний контакт між учасниками. Всі гравці повинні 
знаходитися в постійному русі. Але, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ БІГ НАПРОЛОМ! Не 
можна сидіти в засідці, чекаючи супротивника. Контролери чи судді повинні 
стежити за дотриманням правил.
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 4  день

Відгадай хто ти? 
Інвентар: листи формату А1 з 
зображенням персонажів

Количество участников: 5

На листах ватману намальовані 
персонажі, в яких замість 
обличчя вирізані отвори. Учасник 
у вирізаний отвір вставляє своє 
обличчя і йому потрібно вгадати 
хто він. Учасник задає питання на 
які він може отримати відповідь 

тільки так чи ні. Учасник сам вибирає кому він задає питання, але потрібно 
задавати різним людям. Той, кому задають питання, може відповідати тільки 
так чи ні. Час на виконання 1 хвилина 30 секунд.

Персонажі, наприклад:

1. Сніговик з мультика «Холодне 
серце»

2. Сирник з мультика «Тачки»

3. Людина павук

4. Пінгвін

5. Міньйон

6. Смурфетта

7. Сід

8. Король Лев

9. Червона Шапочка

Дістати з води монету
Реактиви:

•  монета

•  вода

•  стакан

•  свічка

•  рознос

Baby Shark Song 
https://youtu.be/bTBXG8buHPM



 5  день

Малюнки на молоці
Реактиви:

•  молоко

• харчові барвники

• «Фейрі»

Ігри з водою
Конкурси на мильній поліетиленовій плівці

Камера
На початку гри на ігровому полі розстеляють велику поліетиленову плівку і 
рясно поливають її шампунем і водою. З кожного боку від плівки мають стояти 
по одній команді (максимум 4). По центру плівки необхідно буде покласти 
надуті автомобільні камери на одну менше від кількості гравців. Учасникам 
потрібно встигнути першим взяти камеру і прибігти до своєї команди. Хто 
залишився без камери, той вибуває з гри.

Великий Футбол
На початку гри на ігровому полі розстеляють велику поліетиленову плівку і 
рясно поливають її шампунем і водою. На цій плівці починається гра в футбол 
величезним м’ячем. Грати можна не тільки ногами, а й руками. Завдання 
команд: забити великий м’яч у ворота. Хто більше забив, той і виграв.

Baby Shark Song 
https://youtu.be/8SADQm6be-w
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Гонки в коробках
Для цієї гри необхідно дістати 
великі картонні коробки (як з-під 
холодильника). У кожній команді 
вибирається по одному учаснику. 
Всіх учасників екіпірують в цей 
картонний костюм і починаються 
перегонки на заздалегідь 
підготовленій трасі. Хто перший 
добіг до фінішу, той і виграв.

Водний батл
Табір ділитися на 2 половини. 
Кожній команді дається велика 
кількість кульок з водою. У кожну 
повітряну кульку, перед тим як 
набрати води, потрібно насипати 
харчовий барвник. І нехай 
почнуться веселощі!

Цар гори
На початку гри на схилі 
гори розстеляють велику 
поліетиленову плівку і рясно 
поливають її шампунем і водою. 
На старт виходять по одному 
гравцю з кожної команди. Мета: 
піднятися по мильній плівці під 
гірку. Хто перший, той і виграв.



Живий боулінг
Для цієї гри необхідно 
підготувати спеціальний візок з 
коліщатками. На ньому будуть 
лежати гравці і збивати кеглі. 
На початку виставляються 
кеглі, потім готуються кулі. А 
кулями в цій грі будуть гравці 
в касках. Вони лягають на 
сконструйований візок головою 
до кеглів. І вся команда запускає 

гравця як торпеду в кеглі. Бали нараховуються як у звичайному боулінгу.

Ігри з переливанням або обливанням водою

Водокачка
У кожної команди є дві бочки: 
одна порожня, друга з водою. 
Задача: наповнити порожню 
бочку до позначки. Бере участь 
вся команда. Передавати воду 
можна мисками (відерцями, 
стаканчиками), але це обов’язково 
необхідно робити у себе над 
головою. Виграє той, хто перший 
наповнить бочку до позначки.

Водолаз
Потрібно вибрати одну людину з команди і посадити її в бочку. Після того, 
всій команді необхідно буде носити воду (стаканчиками) в цю бочку. Команда 
перемагає тоді, коли людина в бочці буде повністю покрита водою (для цього 
гравцеві необхідно пірнути).

Крижаний період
Для цієї гри необхідно наповнити 
басейн водою і кубиками льоду. 
З кожної команди вибираються 
по одному учаснику. Завдання 
гравців: дістати з дна ногами 
тенісні кульки, кубики або якісь 
дрібниці (можете придумати 
щось своє). Хто більше зібрав, 
той і виграв. Для безпеки більше 
2-х хвилин часу давати не варто.
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Terexa Hai Dong Camp Game 
https://youtu.be/xKMA9bxeFdU

Велика крапля
Учасники лягають на землю один 
біля одного обличчям вниз. На 
спину першого учасника необхідно 
покласти велику кульку з водою. 
Йому потрібно, трохи підводячись 
і нахиляючись, перекотити кульку 
на наступного учасника. Після чого, 
перший біжить і лягає в кінець 
ряду. Коли кулька доходить до 
першого гравця раніше за всіх, 
команда перемагає. Як тільки 
кулька доходить до першого 
гравця, ведучий може кинути цю 
кульку на всіх лежачих учасників.

Fun з водою

Ковток свіжості
Учасники сідають навпочіпки по колу, обличчям до центру. Вибирається один учасник, 
який стає ведучим. Він повинен тримати в руці склянку з водою, бігати по зовнішній 
стороні кола і несподівано вилити воду на кого-небудь з гравців. Якщо облитий 
гравець зміг наздогнати ведучого (потрібно просто доторкнутися), то він теж має 
право вилити на ведучого склянку води. Мета ведучого не дати себе наздогнати і 
встигнути сісти на місце облитого гравця. Якщо у нього це вийшло, то ведучим стає 
облитий гравець. Недалеко повинна знаходиться бочка з водою.

Бліц опитування
Для цієї гри необхідно 2 ведучих. 
Учасники сідають навпочіпки 
по колу, обличчям до центру. 
Перший ведучий стоїть за 
спинами учасників і тримає над 
їх головами кульку з водою і 
булавку. Другий ведучий по черзі 
підходить до кожного учасника 
і швидко ставить запитання. 
Учаснику треба швидко 

відповісти на поставлене питання, інакше перший ведучий проколе кульку з 
водою над головою. Якщо учасник протягом 3 сек. відповів на питання, ведучі 
переходить до іншої людини, якщо ні — проколює кульку. Питання можуть бути 
різними, головне задавати їх швидко. Наприклад: Скільки днів у році? Що було 
сьогодні на сніданок? Хто зображений на одногривневій купюрі? І т.д.

Кулька зривається, при нерпавельній відповіді, також кулька пробивавається в 
любому випадку через 20 сек. 

Важлива порада: запасіться кульками з водою.



Вбивство лікаря
Кількість гравців: дві команди по 20 гравців. 

Необхідний інвентар:  2 лавки, 5 волейбольних м’ячів.

Мета гри: «вбити» чужу команду, «убивши» її лікаря.

Опис гри: ЛІКАР

Він — герой. Лікар здатний «воскресити» «мертвих» до життя. Якщо «вмирає» 
лікар — значить, чужа команда перемагає. Захистом лікаря служить лавка, 
але коли лікар виходить в поле, йому необхідний захист. Він зцілює кожного, 
притягнувши його до лавки. Безпечної зони немає.

Перед початком гри, кожна команда шикується уздовж лінії лавки, і по 
сигналу біжить до волейбольних м’ячів. Мета гри — «вбити» чужу команду 
волейбольними м’ячами, і, по можливості, «вбити» лікаря чужої команди. Коли 
гравець отримав удар м’ячем, він повинен опуститися на землю і чекати, поки 
його не врятує лікар. Прямий удар м’ячем призводить до «смерті», навіть лікаря. 
Між тим, якщо м’яч був спійманий на льоту, то той хто його зловив продовжує 
гру, а той хто кидав м’яч вважається «убитим». М’яч можна зупинити тільки 
підошвою. Виграє та команда, яка першою «вбила» гравців чужої команди. 

УВАГА! Лікаря треба захищати весь час. Центральну лінію перетинати не можна.

Занга
Це старовинна японська гра для юнаків. Грають дві команди з парною кількістю 
гравців. Вони займають два квадрата на відстані 10 — 15 м один від іншого. 
Чим більше гравців, тим більший повинен бути квадрат.

По черзі один з гравців кидає м’яч вгору якомога вище, але так, щоб він приземлився 
в квадраті противника, а ті повинні його зловити. Кожен спійманий м’яч — 
очко. Зловивший м’яч має право підкинути його. Гравець, який набрав 5 очок, 
«приводить» з чужої команди «коня» до себе в квадрат і сідає йому на спину. Гравець, 
який зображає коня, теж має право ловити м’яч і, якщо йому вдається зловити, він 
стає «вершником» і веде колишнього «вершника», тепер вже свого «коня» в квадрат 
своєї команди. Гра продовжується до виграшу однієї з команд 50 очок, тобто поки всі 
10 гравців не стануть «вершниками» або за очками за обумовлений час.

При виборі «коня» намагаються забрати з команди супротивника найбільш 
сильного і спритного гравця або того, хто вже набрав 4 очки, заздалегідь 
позбавивши його можливості стати «вершником».

Питання для дівчат 10-14
В житті кожного із нас, є люди, на яких ми хочемо бути схожими… для 
нас, дівчаток, самими близькими людьми є мабуть родина і близькі друзі 
(подружки)..
• Які риси характеру ви найбільш цінуєте? 
• Які вчинки для вас більш важливі? 
• Що найбільш засмучує?
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Чудово, коли наш тато і мама можуть бути прикладом для нас (варто знаті 
аудиторію, чи діти мають батьків), чи брати, сестри...
• Що найбільше ви цінуйте у дружбі? 
• Як багато часу ви для цього виділяєте? 
• Хто має найбільший вплив на вас? 
• Чия увага нам подобається? 
• Чи дружите ви з татом чи братом? 
• Що найбільше цінно для вас у цьому часі?
• Чи подобається вам проводити час із друзями-хлопцями? 
• Що найбільш цінуєте у відносинах? 
• Чи знаєте ви, що важливо для хлопців? 
• Як би ти хотіла, щоб вони ставитись до тебе? 
• Чи радує твоя поведінка твоїх близьких?
• Чи знаєш ти, що всі твої вчинки несуть наслідки? 
• Чи знаєш ти про план Бога для тебе?

Питання для дівчат 14-18
Мабуть у кожній із нас є людина, на яку ми мріємо бути схожими!
• Хто вам подобається своєю зовнішністю? 
• Чим саме вони нас захоплюють? 
• В чому б ви хотіли бути схожою? 
Кожна із вас, є донькою Бога! І ти вже є неповторною, ідеальною, в яку твій 
Татусь вклав щось особливе! Тобі не потрібно бути чиєюсь копією, будь 
принцесою Божою! Нехай кожна дівчинка зробить комплемент іншій.
• Дівчата, чи любите ви мріяти? 
• Про що ви мрієте? Чи про кого?

Кожна із нас мабуть, ще в дитинстві читаючи книжки, мріяла стати принцесою… 
і, мабуть, зараз стає реальною мрія, дочекатися принца!
• Які риси характеру подобаються вам у хлопцях?
• На що ти найбільше звертаєш увагу?
• Що найбільш важливе для вас у спілкуванні? 
• На які вчинки ви готові, щоб завоювати увагу хлопця?
• Про які ви мрієте стосунки? І що ви робите для цього?
• Чи знаєте ви, що хлопці цінують у дівчині?
• Чи задоволені ви своєю поведінкою?
• Чи знаєте ви про план Бога для вас?

Лист від Бога
Моє дитя! Твій Тато любить тебе! 

Моя люба дівчинка, чисте створіння. Ти дуже дорогоцінна для Мене. Ще до 
створення світу Я знав тебе і назвав по імені. Мої пальці ткали в утробі матері 
твоє крихітне тільце. Я більше за всіх радів твойї появі на світ. На певний час 
Я довірив тебе земним батькам, але ти завжди була Моєю донечкою. Ти – Мій 
образ і Моя подоба. Так, як ти, більше немає. Я створив тебе, як прекрасний 
шедевр. Кожен день Я не перестаю захоплюватися тобою. 

Для Мене ти – маленька дівчинка, яка тільки вчиться ходити вірою, пізнає духовний 



світ, вчить абетку Моїх заповідей. Ще так часто ти спотикаєшся, падаєш, набиваєш 
гулі. Як радісно бачити, що сподіваючись на Мене і довіряючись Моєму Слову, ти 
встаєш і продовжуєш йти вперед. Твій Тато тут, рідна, щоб допомогти тобі!

Я бачив всі твої страждання і рани. У такі хвилини ти була особливо близька до 
Мене. Тобі було незрозуміло, чому Я нічого не роблю, щоб покарати кривдників. Ти 
злилася і ображалася на весь світ і деколи навіть на Мене. Але Я завжди любив тебе, 
а в моменти, коли тобі було особливо важко, і душа розривалася від болю, Я брав 
тебе на руки і притискав до серця. Ніхто не вирве тебе, Мій скарб, з Моїх рук!

Доню, ти повинна бути сильною, щоб зустрічатися зі світом кожен день. Буть 
сильна, Я переміг світ: і сила, і влада належить тобі по праву спадкоємиці. Але 
ти повинна зрозуміти один секрет сили: без Мене ти не можеш робити нічого. 
Визнання своєї слабкості є джерелом Божої сили. Коли ти немічна, тоді ти сильна 
Моїм Духом. Не порівнюй себе з іншими людми. Адже ти унікальна. Тут немає 
стандарту, Я не творю копії. Великий Майстер створює тільки оригінал. Тому 
будь першою, хто вітає інших з успіхом і робить компліменти своїм подругам. Не 
потрібно боятися, ніхто не зможе зайняти твоє місце. Ти неповторна!

Дорогоцінна Моя перлина! Ти робиш Мене щасливим Батьком. Я ще не все 
сказав, але у нас з тобою попереду – ціла вічність. Ми можемо говорити з 
тобою, як близькі друзі. Чи не так, дитино?

Твій небесний Татусь

Питання для хлопців 10-14
Чоловік, якого я вважаю класним.
• В житті кожного з нас є знайомий, якого ми рахуємо класним мужиком, яким ми 

захоплюємося, давайте подумаємо хто це, і чому?
• Чому не всі дорослі дядьки такі як нам би хотілося?
• Куди діваються від них ті круті речі, які вони мали?
• Як зробити так щоб самим стати крутими дядьками коли виросте борода?
• Для хлопців 14-18 років

Питання для хлопців 14-18
Той, якому хочуть підкорятися жінки, той яким захоплюються діти.
• В житті кожного з нас є знайомий чоловік, якого ми рахуємо класним мужиком, яким ми 

захоплюємося, давайте подумаємо хто це, і чому?
• Давайте подумаємо, які потрібні чоловіки жінкам?
• Що відрізняє мене від того кого ми намалювали?
• Як мені виховати в собі ці якості, давайте напишемо практичні кроки...
• Можна створити шкалу по якій ми можемо себе оцінювати.
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The Sid Shuffle 
https://youtu.be/uMuJxd2Gpxo

 6  день

Танец Сіда

Сухий лід, покриває піну
Реактиви:

•  старий вогнегасник

Мега конструктор
Кожна група робить на вибір 
катапульту або требушет. 
Роздайте однакову кількість 
матеріалу для будівництва 
групам. Це може бути дерев’яні 
бруски, пластикові труби, скотч, 
фарба, мотузка, джгут, камера 
від велосипеда все, що ви 
вважаєте за потрібне і є у вас в 
наявності. Також не забудьте про 

інструменти і тенісні м’ячі або повітряні кульки наповнені водою для снарядів. 
У той час поки команди будують свої конструкції побудуйте замок з картонних 

Сухой лед из огнетушителя 
https://youtu.be/6E_gTIaWqag

катапульта



коробок, неварто будувати його 
дуже міцним. Команди повинні 
будуть зруйнувати зі своєї зброї.

Журі оцінює його якість 
побудованого знаряддя, його 
красу, те як його представлять 
і те наскільки воно виявилося 
ефективним.

Принц дарує свободу
Показати казку за ролями «Принц дарує свободу»

Інвентар: листочки з ролями, текст казки

Кількість учасників: 21 — Галявина, трава, ранок, дуб, сонце, птахи, квітка, 
квітка, метелик, метелик, собачка, карета, кінь, кінь, візник, принцеса, 
охоронець, охоронець, розбійник, кінь розбійника, бравий хлопець.

Кожен вибирає собі листочок з роллю (листочки перевернуті)

Казка «Принц дарує свободу»

У густому, дрімучому лісі жила-була собі галявина. Вона була зеленою — 
призеленою. На ній росло багато трави. Посеред галявини ріс великий, 
високий дуб. Він був дуже старий, і трохи трухлявий.

Настав ранок. Над галявиною граціозно зійшло сонце і своїм промінням 
обігріло старий дуб. Звідки не візьмись, прилетіли птахи. Вони довго кружляли 
над сонною галявиною, а опісля сіли на гілки дуба.

Під дубом, серед густої, соковитої трави росли гарні квіти. Був спекотний 
сонячний день, і на галявину прилетіли метелики. Вони довго пурхали в 
повітрі, а потім сідали на квіти. Іноді на галявину вибігала собачка короля. Вона 
бігала по траві, весело гавкала, махала хвостом, і цим розполохала птахів, що 
сиділи на дубі. Злякалися собачки і метелики, вони в жаху покинули квіткову 
галявину. Собачка підійшла до дуба, зробила свою справу і помчала на обід в 
королівський замок.

Одного ранку на галявину виїхала велика карета, запряжена двома 
гарцюючими рисаками, нею керував придвірний візник. У кареті сиділа 
принцеса і два охоронці, вони їхали і про щось жваво розмовляли. Карета 
зробила кілька кіл навколо галявини і зупинилася біля дуба. З неї вийшла 
принцеса з охоронцями. Візник та карета вирішили виїхати з галявини на 
заправку. А принцеса, тим часом, почала розглядати і нюхати квіти, — вона 
навіть зірвала одну з них і подарувала охоронцеві. Несподівано на галявині 
з’явився розбійник. Він сидів на своєму чорному коні і швидко під’їхав до 
принцеси. Зістрибнувши з коня, він підняв руки вгору і налякав охоронців 
(У-у-у!). Охоронці дуже злякалися, один з них навіть вистрибнув на руки 
іншому. Потім, навпаки, другий від страху вистрибнув на руки першому, після 
цих вправ вони в жаху покинули галявину. А розбійник зв’язав принцесі 
руки і вирішив відвезти її в своє темне царство, де немає ні світла, ні газу, 

 требушет
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де не дають зарплати, але збирають податки. Але раптом, на галявину, на 
своєму доблесному коні виїхав бравий хлопець, по кличці Принц. Він швидко 
під’їхав до розбійника, взяв його за ніс. І показав йому, де вихід з приміщення. 
Розбійник взяв під пахву свого коня, і стрімко покинув галявину. Принц 
підійшов до принцеси, розв’язав їй руки, і поцілував її у великий палець на 
правій руці, вона відповіла взаємністю і теж поцілувала його в палець. Потім 
принц посадив її на свого коня, а потім вони разом поїхали з галявини.

Настав вечір. Сонце сховалося за горизонтом. Десь вдалині лунав марш Мендельсона ...

Печиво
Інвентар: печиво, арахісове 
або шоколадне масло, лист із 
пластика/скла

Кількість учасників: 4 (2 пари)

Печиво приклеєне арахісовим 
чи шоколадним маслом до скла. 
Завдання — на швидкість без 
допомоги рук зняти та з’їсти печиво. 
Печиво може бути приклеєне з однієї 
сторони листа, або з двох сторін.

Speed-dating
1. Чи сумуєш ти за своєю сімєю, коли їдеш на кілька днів?
2. В якому парку розваг ти б хотіла побувати?
3. Які ти маєш обов’язки в дома? 
4. Чи хотіла б ти взнати своє майбутнє?
5. На якому музичному інструменті ти хотіла б грати, або граєш?
6. Твій улюблений спогад з дитинства?
7. Де і якою ти себе бачиш через 10 років?
8. Яка робота або в якій галузі кар’єра тебе цікавить?
9. Розкажи про сімейний відпочинок, який запам’ятався...
10. Якби у тебе була можливість потрапити на Олімпіаду, який би вид спорту ти 

вибрала?
11. Назви найважче, з того, що доводилося тобі коли-небудь робити?
12. Назви одну ціль, яку ти хотіла б досягти в цьому році.
13. Які страви повинні входити в меню твого Дня Народження?
14. Що любить робити твоя сім’я у вихідні?
15. Якби ти мала б можливість подорожувати по всьому світу, куди би ти 

найперше поїхала б?
16. Якби грали в гру «я ніколи не ..», що б ти сказала, щоб здивувати інших?
17. Яку одну річ ти хотіла б знати про майбутнє?
18. З якою історичною особистістю ти хотіла б поспілкуватися, якщо б була 

можливість?
19. Який твій улюблений фільм і чому?
20. Який твій улюблений десерт?



21. Яку б подію в минулому або в майбутньому ти хотіла б відвідати?
22. Яка ваша улюблена сімейна традиція?
23. Які вміння ти хотіла б мати?
24. Яку здібність ти хотіла б мати більше: літати чи бути невидимою?
25. Якби в твоєму будинку почалася пожежа, що б ти врятувала в першу чергу?
26. Який шкільний предмет для тебе найскладніший, а який найлегший?
27. Яке твоє улюблене телешоу?
28. Будучи мамою, ти примушуватимеш своїх дітей доїсти все що ти їм насипала 

їжу? 
29. Чи доводилося тобі їсти те, що ти не хотіла?
30. Щоб ти вибрала — розумного, але нудного вчителя, чи менш розумного, 

але смішного?
31. Щоб ти хотіла навчитися готувати?
32. Як ти любиш проводити свій вільний час?
33. Щоб ти сказала про себе: ти більше артист, спортсмен чи академік?
34. Якби тобі довелося бути твариною один день, кого б ти вибрала?
35. Чого ти боїшся?
36. Ким би ти більше хотіла бути: великим музикантом, спортсменом, 

художником, актором або ученим?

 7  день 

Banana Song
And we form Banana, form, form 
Bananas | 2 p.
And we peel Banana, peel, peel 
Banana | 2 p.
And we GO BANANAS, GO, GO 
BANANAS 

And we form Potato, form, form 
Potatoes. | 2 p.
And we peel Potato, peel, peel 
Potato | 2 p.
And we MASH POTATOES, MASH, 
MASH POTATOES 

And we form the Corn, form, form the Corn. | 2 p.
And we peel the Corn, peel, peel the Corn | 2 p.
And we POP THE CORN, POP, POP THE CORN 

And we form the Orange, form, form the Orange | 2 p.
And we peel the Orange, peel, peel the Orange | 2 p.
And we SQUEEEEEEEZE!

The Banana Song 
https://youtu.be/DFXitbTQ0-E
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Outdoor
«Вижити любою ціною» (англ. Ul-
timate Survival) — пригодницька 
передача на каналі «Discovery 
Channel», в яку сьогодні попадає 
табір. Команди висаджуються 
в диких місцях і їхнє завдання 
вижити і знайти шлях до табору, 
або до точки збору команд, 
якщо запланована ночівля 
на туристичній стоянці. Після 
сніданку, групи з лідерами 

сідають в автобус який розвозить їх по стартових позиціях. Стартові позиції 
розташовані на відстані приблизно 10-15 км від точки фінішу. До початку дня 
outdoor необхідно придбати точну карту місцевості табору і зробити копії 
згідно команд учасників, які роздаються кожній команді на стартовій позиції з 
позначенням стартової позиції команди. Також команда отримує флягу води, 
компас, ніж(про це не інформуються діти але лідерам також видається рація, 
аптечка для екстрених ситуацій, та сигнальні прапорці для переходу та руху 
по автошляхах). На карті також позначенні «схрони» знайшовши які команда 
отримує цінні для виживання речі (або речі за допомогою яких вони можуть 
приготувати собі обід, огниво, продукти харчування, казанок, вода). Готуючи 
«схрони» їх необхідно маскувати. Якщо місце ночівлі не табір, то в другій 
половині маршруту доцільним є в «схронах» є розміщення інструментів, для 
побудови місця ночівлі. Злагоджена робота всієї групи і повна самовіддача 
кожного її учасника, гарантує успіх досягнення мети!

Подарунок
Інвентар: агорнутий у кілька шарів паперу подарунок (бажано, щоб шари були 
різних кольорів).

Кількість учасників необмежена.

Коли вмикається музика, учасники починають передавати пакет. Не 
дозволяється кидати, або не брати подарунок. Коли музика зупиняється, той, 
у кого виявився подарунок, знімає один шар обгортки. На наступному шарі 
паперу записка із завданням для цього учасника. Це може бути питання чи 
завдання. Шарів не повинно бути багато — 4-5, а далі сам подарунок.  

Приклади завдань, питань, бонусів:
1.  Покажи пантомімою: білка, яка 

втратила свій горіх.
2. Назви 3 предмети, без яких ти не 

уявляєш табір
3. Назви 3 позитивних якості людини, яка 

сидить поруч з тобою справа.

4. Покажи пантомімою: людина, яка 
всього боїться.

5. Передай цей подарунок третій людині, 
що знаходиться від тебе праворуч.

6. Ура, ти отримуєш подарунок!



Фараонові змії
Реактиви:

•  кальцій глюканат

• сухий спирт

Пожирач 
Інвентар: 4 рулони паперу або серветки, виноград, чіпси, шматочки хліба, 
вода, дольки лимона та ін. продукти

Учасники: 4

Для конкурсу знадобиться приготувати довгі рулони паперу, якщо нічого немає 
під рукою, то підійдуть рулони туалетного паперу або серветки, викладені 
в ряд. З них робляться 4 доріжки, або стільки ж, скільки учасників. На кожну 
доріжку викладається однакову кількість продуктів, наприклад, це можуть бути 
виноградинки та чіпси.

На початку кожної доріжки стоїть учасник, за сигналом ведучого учасники 
повинні йти вздовж своїх доріжок та їсти все, що на ній лежить. Смачні 
продукти можна змішувати, наприклад, сильно перченими шматками хліба, 
склянкою води, лимоном. Всі учасники повинні виконувати умову: поки не 
прожував продукт, рухатися не можна.

Перемагає той, хто швидше дійде до кінця доріжки з порожнім ротом.

ФАРАОНОВА ЗМЕЯ 
https://youtu.be/JLUZ5HkVDhU
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ФАРАОНОВА ЗМЕЯ 
https://youtu.be/vTyi-IX6A40

Baby Shark Song 
https://youtu.be/cPaM0y4VRps

 8  день 

Baby Shark
Baby Shark Do do do do do-a do 

Baby Shark Do do Do do do-a do 

Baby Shark! 

Mama Shark… 
Daddy Shark… 
Grandma Shark…
Grandpa Shark… 
Lady swimming…
See a shark…
I swam fast…
Sharks a’coming…
Happy shark…

Воднева рукавичка
Реактиви:

•  бутилка

• рукавичка

• мідний купорос

• фольга

• сіль

• вода

Естафети
Володар м’ячів

В цій грі беруть участь кілька 
команд з рівною кількістю 
учасників. У центрі поля лежить 
м’яч, всі команди стають в ряд 
перед м’ячем на одній відстані від 
нього. У кожного учасника команди 
є свій номер. У кожній команді ці 
номери повинні дублюватися. Коли 
ведучий називає певний номер, всі 
учасники з цими номерами повинні 



оббігти всі команди по зовнішньому краю кола (за останньою людиною) і прибігти 
в кінець своєї команди. Потім необхідно проповзти між ногами учасників своєї 
команди, починаючи з останнього гравця, і потім доторкнутися до м’яча. Хто перший 
це зробить, той отримує бал. Гра триває до 10 балів.

Чорні ящики
Стоять два чорних ящики, в кожному лежить по десять різних предметів. 
Завдання кожного учасника команди: підбігти по черзі до свого ящика, засунути 
руку в отвір і на дотик визначити предмет. Діставати предмети з ящика не 
можна. Названі предмети не зараховуються. Перемагає та команда, яка раніше 
визначить всі 10 предметів.

Гусениця
Щоб виграти в цій грі, команді потрібно буде прокласти собі дорогу з картону. 
Вся команда повинна стояти на декількох шматках картону. Для того, щоб їм 
рухатися вперед необхідно постійно переставляти останні картонки вперед. 
Переможе та команда, яка перша перетне фініш. 

Велосипедист
Для цієї гри необхідно приготувати 
певне число картонок. Ці картонки 
даються в рівній кількості всім 
командам. Одна людина сідає на 
велосипед. Вона має право їхати 
тільки по картонкам. Завдання 
решти команди готувати трасу з 
картону для велосипедиста. Для 
цього необхідно дуже швидко 
перекладати картонки, тому що їх 

не так багато. Якщо велосипедист поставить ногу на землю, то команді необхідно 
буде все почати спочатку. Хто першим проїде дистанцію, той і виграв.

Бульдозер
Для цієї гри необхідно 
приготувати дошку або фанеру, 
яка не повинна буде торкатися 
землі. Колесами служать 
пластикові труби або круглі 
невеликі поліна. На дошці сидить 
учасник, а до дошки прив’язаний 
шнурок. Частина команди 
тягне за шнурок, а інша частина 
переставляє труби, щоб постійно 
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дошка була на колесах. Таким чином необхідно проїхати певну дистанцію, хто 
перший закінчить, той і виграв.

Килим-літак
Вся команда лягає спиною на землю поруч в один з одним. На перших 
учасників поперек кладеться матрац, а на матрац лягає один учасник. Всі хто 
лежать під матрацом починають котитися, щоб матрац пересувався в кінець 
ряду. Коли матрац опинився в кінці, учасник, який на ньому був лягає в кінець 
ряду, а матрац передають в початок. Там на нього лягає перший з ряду. Виграє 
та команда, яка першою закінчить вправу. 

Гарячий м’яч
За правилами гри необхідно покласти в центр поля м’яч (хустку, бутель, 
кегль). Команди знаходяться на однаковій відстані від м’яча. У кожного гравця 
з кожної команди є свій порядковий номер починаючи з 1. Для початку гри 
суддя повинен назвати одну цифру і люди з цими номерами повинні підбігти 
до м’яча, по одному учаснику з кожної команди. Задача: забрати м’яч і втекти 
до своєї команди. Якщо до учасника, який вже взяв м’яч і не добіг до своєї 
команди торкнувся інший учасник, він програє, очко віддається іншій команді.

Собачий корм
Естафета полягає в тому, що кожен учасник повинен прибігти до миски, яка 
наповнена собачим кормом, і без допомоги рук знайти там цукерку. Прибігти 
з нею до своєї команди і передати естафету наступному гравцеві. Перемагає та 
команда, яка перша закінчить вправу.

Томатний цех
Для цієї гри необхідно приготувати пластикову бутилку і багато помідорів. 
Стіл з помідорами і бутилками повинен стояти на відстані від команд. У кожної 
команди своя бутилка. Кожен учасник від команди підбігає до столу, мне 
помідор і заштовхує його в пляшку. Одна людина може заштовхнути тільки 
1 помідор, після чого повинна повернутися до своєї команди і передати 
естафету. Перемагає та команда, яка першою заповнить пляшку доверху.

Офіціант
За правилами цієї гри, необхідно буде переносити желе на тенісних ракетках 
з-під маленького тенісу. Грає однакову кількість гравців у кожній команді. 
Прибігши з раке0тою і желе до своєї команди, учасник передає її наступному 
гравцеві. Виграє та команда, останній гравець якої, першим принесе все желе.

Домогосподарки
На однаковій відстані від команд натягнута мотузка з прищіпками. Учасник 
від команди повинен прибігти до мотузки, зняти без допомоги рук прищіпку 



і принести її команді. Грає однакова кількість учасників по черзі. Хто більше 
прищіпок приніс, той і виграв.

Зворотна тяга
Необхідно за пояс кожного з 
учасників прив’язати гумовий 
джгут (краще, щоб на кожному 
учаснику була система, а до 
системи закріпити джгут). Задача: 
дотягнутися до м’ячиків (кульок, 
прапорців) і захопити їх якомога 
більше. М’ячики розставляються 
на різній відстані від людини. 
Самий дальній м’яч приносить 
найбільше балів.

Сумо
Для цієї гри необхідно 
вертикально скріпити скотчем 
3 камери — це буде захисним 
костюмом для учасника. Далі 
необхідно позначити стрічкою 
територію гри (коло) та одягнути 
на двох учасників їх захисні 
костюми. Задача: виштовхати 
супротивника за край території 
(лінію кола).

Ну і, звичайно ж, завжди можна ходити на ходулях, лижах, стрибати в мішках і 
носити воду в ложці.

Human Hungry Hungry Hippos ‘10 
https://youtu.be/4sbZfcfeBR0
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МАРГАНЦОВКА И ГЛИЦЕРИН 
https://youtu.be/lTrFoLSUDgs

 9  день

Марганцівка і гліцерин
Реактиви:

•  марганцівка

• гліцерин

Богатирські ігри
Повітряна тривога

Необхідно натягнути по полю 
мотузку на висоті 50 см над 
землею. Завдання команди 
проповзти під мотузками і 
протягнути за собою шину.

Колоди
Готується смуга перешкод з 
колод. Вся команда повинна 
пробігти по одному. Пробігши 
дистанцію, учасник передає 
естафету наступному члену 
команди.

Метання колоди
Заготовлену колоду потрібно взяти двома руками і метнути якнайдалі. Снаряд може 
досягати 2-метрової довжини, а важити від 15-25 кг. Хто далі кинув, той і переміг.



Перетягування канату (можна в грязі)
За правилами, в кожній команді має бути не менше восьми осіб. Гравці 
кожної команди стають один навпроти одного, в руки їм дається довгий 
канат. Завдання перетягнути команду супротивника на свою сторону за лінію 
кордону. Межі визначаються заздалегідь.

Армрестлінг
Класична силова вправа на руках. 
Два супротивника сідають за стіл 
один навпроти одного, ставлять 
за домовленістю праву або ліву 
руку на стіл, впершись на стіл 
ліктем. Хапають один одного за 
руки і по команді судді починають 
тягнути руку суперника в свою 
внутрішню сторону, щоб кулак 
суперника доторкнувся до столу.

Мішок з сіном
Учаснику необхідно підчепити 
вилами мішок, туго заповнений 
соломою або мотузками, і 
перекинути його через поперечку. 
Стандартна вага мішка становить 
7-8 кг. Кожному учаснику дається 
три спроби. Якщо всі учасники 
змагання успішно перекинули 
мішок, перекладину піднімають 
вище і повторюють кидки.

Автомобіль
Учасникам від кожної команди необхідно буде зрушити і протягнути на 
кілька метрів машину до зазначеної лінії. Для ускладнення завдання, бажано 
прив’язати до машини трос, а до троса систему, в якій буде учасник або 
учасники.

Берлінська стіна
Необхідно побудувати стіну або 
щит з дерев’яних дошок, висотою 
2,25 — 2,75 метра. Завдання 
переправити всю команду через 
цю стінку.
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Гладіаторські бої
Готується колода або 
перекладина, бажано вузька, 
але стійка. Завдання збити 
мішком, наповненим паралоном 
гравця протилежної команди. 
Перекладину можна встановити 
повище і над ямкою з гряззю.

Антигравітація
Треба кинути виклик гравітації 
і вирішити завдання, як 
скинути яйце з певної висоти 
так, щоб торкнувшись землі 
воно не розбилося. Створіть 
пристрій, який дозволить 
вільно падаючому з висоти 3-4 
метри сирому курячому яйцю 
залишитися цілим при падінні 
на тверду підлогу. Використання 
будь-яких підкладок на підлозі не 
допускається!

10  день

На згадку
Всі учасники табору та 
співробітники прикріплюють 
один одному на спини листи 
паперу. На них пишуться різні 
побажання або будь-які слова, які 
вони б хотіли сказати.



             Ігри на дощ

Шашки  
Беруть участь 2 команди, щоразу зробити хід підходить новий учасник з 
команди (по черзі), дошку з шашками потрібно поставити в ящик, для того, щоб 
дошку міг бачити, лише той гравець чия черга робити хід.

Браслет виживання

Червони і чорний
Підготовка

Необхідно два мішки цукерок — мінімум 20 цукерок в кожному, 2 -3 цукерки 
на учасника. Плюс, майте в запасі ще 30 — 50 цукерок. Крім того, підготуйте 
два комплекти кольорових карток (по дві картки в кожному — це можуть бути 
червоний і чорний або два будь-яких інших кольору).

Інструктаж для групи

Ця гра називається «Червоний і чорний» (або ж будь-які інші два кольори, 
вибрані вами). У грі два завдання:

1. Набрати якомога більше цукерок

2. Не акцентуйте увагу на поразці або перемозі, в цій не існує переможців та 
переможених.

Кожна команда отримує мішок з рівною кількістю цукерок. Крім того, на команду 
дадуть по дві кольорові картки (червона і чорна). За цими картками буде 
визначатися, скільки цукерок отримує команда. Гра складається з 9 раундів, 
в кожному з яких команди вибирають один з кольорів. Якщо, наприклад, 
у першому раунді обидві команди виберуть ЧОРНИЙ, тоді кожна команда 
отримує від спортінструктора по три цукерки. Якщо ж обидві команди виберуть 
ЧЕРВОНИЙ, тоді вони віддають мені по три цукерки. У випадку, коли одна 
команда вибирає ЧЕРВОНИЙ, а інша — ЧОРНИЙ, команда з ЧЕРВОНИМ отримує 

Браслет выживания из паракорда 
https://youtu.be/xGHD7oTqAb4

bonus
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X-TREME FOOTBALL 
https://youtu.be/vS4Xo6t14JM

5 цукерок, а команда з ЧОРНИМ віддає 5 мені. Перед кожним раундом команда 
визначається з кольором, і посилає одного представника до спортінструктора.

Те, що відомо спортінструктору, а командам ні. Проводячи її, не говорить про 
перемогу, поразку і т.п., нехай діти самі роблять свої висновки. Після четвертого 
або п’ятого раунду дайте командам можливість порадитися один з одним, якщо 
вони цього захочуть, особливо, після того як обидві команди тільки й робили, що 
вибирали червоний. В кінці гри запитаєте команди, чому вони намагалися перемогти. 
Поговоріть про людські природні прагнення до перемоги. Використовуйте цю гру в 
якості навчального інструменту, уважно стежте за тим, чи не виникає в команді образ.

Домбайський футбол
Воротар прив’язується до воріт, 
а три польових гравців однієї 
команди послідовно зв’язуються 
в альпіністську зв’язку. Довжина 
мотузки близько 20-40 м. 
Мета — забити гол у ворота 
суперника, при цьому активно 
використовуючи мотузку, 
якою пов’язані гравці команди 
суперника, не дати забити гол у 
свої ворота.

Хвилина на перемогу
На виконання кожного завдання є 1 хв

Мильні бульбашки
Примусити бульбашку пролетіти через кільце.

2- 10 голок
Вдягнути однією рукою нитку в 10 голок, які закріплені пластиліном на столі.

Мумія
Намотати на себе рулон туалетного паперу, не розірвавши його.

Minute To Win It — Mega Bubble 
https://youtu.be/YpMfqGKiQBg

Minute To Win It — By A Thread 
https://youtu.be/WV8u7SH7IPs

Minute To Win It — Dizzy Mummy 
https://youtu.be/sd0bChvpKO0



Знайти м’ячі
На підлозі розставлені м’ячі на підставках, учасник із зав’язаними очима 
повинен їх знайти не перекинувши підставки

Піраміда з банок
Два учасники переносять порожні металеві банки на спагетті.

Прищіпки
Перенести ротом зі столу прищіпки і повісити їх на мотузку чіпляючи одну за одну.

Ураган
Здути зі столу пластикові стакани повітрям із кульки

Hanky Panky
Висмикати з коробки серветки

Скажений пес
На кінцях лінійки закріплені коробочки Тік-так, тримаючи зубами лінійку 
стрибати так, щоб витрясти драже.

Чарівний килимок
Пересуватися сидячи на килимі, оминаючи перешкоди.

Minute to Win It — Games — Blind Ball 
https://youtu.be/emyTjjFhtAw

Minute to Win It — Games — Ready Spaghetti 
https://youtu.be/0pLQ9V5vrX8

Minute to Win It Germany — Games — Clothespin 
Limbo 

Minute to Win It — Games — This Blows 
https://youtu.be/aAV18VpIUH4

Hanky Panky — Minute To Win It Philippines Try-Out Blue Print
https://youtu.be/jWyNmi9wxiE

Minute to Win It — Games — Mad Dog
https://youtu.be/I5uvTHo9bRU

Minute to Win It — Games — Magic Carpet Ride
https://youtu.be/7QaoVVkkI7I
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 1  день

Я живий
Дійові особи: 

• 2 хлопці – Ісус Христос і Тру;
• 1 дівчина – Лора. 

Всі дійові особи вдягнуті в 
звичайний одяг.

Реквізит: хрест, тканина на 
хресті, серветки, вінок на голову, 
молоток, пульвілізатор з водою.

Тривалість: 1,5 хвилини;

Тру і Лора стоять біля до хреста, 
Тру  молиться, Лора плаче – 
витирає сльози серветками. Ззаду 

до них підходить Ісус.

Ісус: Тру, Лора, я радий знову бачити вас! Стільки часу пройшло ...

Лора: Ісус?  
(повертається і питає у Тру) Що він робить? 
(повертається до Ісуса) Ти повинен вмирати зараз ...

Ісус: Що?

Тру: Вертайся на хрест і залишайся там, поки ми не скажемо Тобі зійти. Вдавай 
мертвого. (Тру ставить Ісуса до хреста, ніби Він розіп’ятий)

Ісус: ( хоче відійти від хреста, але Тру не дозволяє).Але я не бачив вас так довго! 
Я хочу просто сісти і поговорити. 

Лора: (стає на коліна, опускає голову і говорить) Ісус, я дуже шкодую, що Ти мав 
померти за нас. Це напевно було дуже жахливо. 

Ісус: (в цей час Тру знову намагається ніби прибити руки Христа до хреста, але 
Ісус не дається) Так, я помер. Але ... Я хочу, що б ви зосередилися на моєму 
житті. Я живий, якщо ви не помітили.

Тру: Взагалі то, Ти не живий протягом наступних 5 хвилин, поки не закінчитися 
«процедура». Одягни це. (Вдягає йому на голову вінок).

Ісус: Що? Що ти робиш? Я вже пройшов через все це. (Тру примотує руки 
тканиною до хреста). Давайте зосередимося на нашому житті разом.

Лора: Так, Ісус, ми згадуємо тебе .... Нам дуже шкода, що тобі довелося 
страждати

Ісус: Так, я страждав, але я хочу, що б ви зрозуміли, заради чого я страждав. Це 
все заради того, щоб ви могли жити.  Як я… 

Лора: Ти дійсно був в аду заради нас? Ой, я не можу собі навіть цього уявити! 
Чи було дуже жарко? Ти бачив диявола?

onetimeblind — I’m Alive 
https://youtu.be/l0yAh7aFzuk
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Ісус: Це що жарт? (Знімає вінок з голови і викидає)

Тру: Знаєш, Ісус, Ти щось не сприймаєш свою смерть всерйоз. Будь ласка, 
поважай те, що Ти зробив тисячу років тому.

Ісус: Ем... Гаразд... Але моя смерть — це те, де починається життя! Я зробив це 
(показує на хрест), що б у нас було це (рух-імітація спілкування)

Тру: Ісус, будь ласка, прости мене за мої гріхи (і б’є молотком по хресту)

Ісус: (Забирає руки з хреста) Припиніть! Я живий!

Лора: Ісус, ми знаємо, що Ти живий. Так, тепер стій струнко. Не ворушись. 
(Бризкає на його обличчя воду з пульвелізатора)

Ісус: Якщо ви знаєте, що Я живий, (витирає обличчя від води) чому ви 
продовжуєте ставитися до мене як до мертвого?

 2  день

Біблія — мозковий штурм
Дійові особи: 

• Ведучий
• Мойсей
• Петро
• Валаам
• Лот
• Йосип
• Пілат
• хлопчик.

Реквізит: кущ, різнокольорові 
халати, миска з водою, хліб та 
риба, Біблія

Тривалість: 5 хвилин;

Ведучий: Нам потрібно придумати щось феєричне... потрібно придумати як 
зробити Біблію захоплюючою? Це те, для чого ми вас тут зібрали. Так як ви у 
нас експерти в цій справі, справжні профі. Мойсей давай, ти перший. 

Мойсей: Я думаю про велику кількість води...

Ведучий: О, звучить непогано.

Мойсей: Зібрати багато людей разом, дуже-дуже багато людей..

Ведучий: О, я десь це вже чув.

Мойсей: і потім ОПАА! Я розділяю воду на половину і даю всім пройти. Ось це я 
називаю захоплюючим!

Ведучий: Мойсей але це ти вже робив. Петре, скажи щось.

Петро: У вас існує правило щодо відрізання вуха?

Skit Guys — Bible Brainstorm 
https://youtu.be/F_Hl0y-KVVs



Ведучий: Зробимо вигляд, що я цього не чув. Валаам, що ти скажеш?

Валаам: Ну, я знаю одного розмовляючого осла. Це круто, ніхто такого ніколи 
не бачив, правда?

Ведучий: Та ну, ти що не бачив фільм Шрек? Давайте, потрібно щось круте 
придумати, ми ж про Слово Боже говоримо. Мойсей, ти ж бачив Бога?

Мойсей: Я бачив тільки Його спину ззаду. О у мене нова ідея! Берете кущ і 
люди ходять біля нього й нічого не відбувається, це ж просто кущ, і потім ОПАА, 
великий вогонь незвідки, і кущ горить.

Ведучий: Дежавю, Мойсей. Лот, будь ласка, ну хоч може в тебе щось є.

Лот: У мене нічого немає.

Ведучий: Ну а твоя дружина, що вона думає? Я не хотів тобі сіль на рану сипати. 
Пробач, я хочу все залишити за нами і не дивитися назад. Так, повертаємося до 
нашої теми. Йосип, є ідеї?

Йосип: О, я знаю! ми можемо роздавати різнокольорові халати для всіх, хто 
прочитає Біблію?

Ведучий: Ні, це буде дуже дорого. Мойсей, це точно нова ідея? Там потрібно 
використовувати манну? Потрібно? Наступний цар Давид.

Давид: Безкоштовні рогатки для камінців. 

Ведучий: (Різко.) Не думаю що це гарна ідея. 

Петро: Може все таки моя ідея з відрізанням вух підійде?

Ведучий: Ні! 

Петро: Ви не можете відректись від того, що моя ідея не потенційна.

Ведучий: О так, ти добре знаєш про зречення, чи не так? 

Мойсей: Окей, уявіть,що ми набираємо воду з каменю і потім...

Ведучий: Мойсей, тобі треба замовкнути вже. Візьми приклад з дружини Лота.

Пілат, у тебе є щось цікаве?

Пілат: Я не беру в цьому участь, мию руки і все, я тут ні причому.

Ведучий: Шикарно, Пілат, хороша робота в команді.

Хлопчик: Я приніс вам рибу і хліб.

Ведучий: А це той хлопчик який дав Ісусу обід? А точно, дякую хлопчик. Може 
ти знаєш як зробити Біблію більш захоплюючою? 

Хлопчик: Я тут думав, я не знаю більш захоплюючої книжки ніж Біблія, 
там є і битви, і пригоди, і романтика, і мужні героїчні історії в літературі, і 
найголовніше, це слова Бога. Бог використовує Біблію щоб звернутися до 
нас — що може бути більш захоплюючим?! О і ще, Бог благословляє кожного.

Петро: Я це теж хотів сказати.
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 4  день

Хто там?
Дійові особи: 

• Герой
• Друг-репер
• Дівчина
• Християнин
• Христос

Реквізит: магнітофон, квітка, 
свічка, гітара, Біблія

Тривалість: 8 хвилини;

Головний герой – сама звичайна 
людина, сидить за столом та 
гортає книжку.

Сцена 1  Друг -репер 

Дзвінок у двері

Герой: Хто там?

Друг: Ось –йо, що, не чекав?

Герой ховає книгу, одягає на бік кепку, включає музику, колонку ставить на плече, 
вибирає «потрібну» музику. 

Всі маски лежать у ящику, герой вибирає і одягає. Складають на ходу реперський 
речитатив

Друг: Я до тебе зайшов, музичку знайшов. Чел, де ти пропав, я тебе цілий  день шукав?

Герой: Я тебе чекав, рими складав, реальні біти, тільки я й ти

Друг: Що ти складав? Знову налажав. Що це за «я й ти», бразер не сміши.

Герой: Еврибаді ін  да хаус. Пут йор хендс ін  да еар.

Друг: Слухай, у мене до тебе класна новина – сьогодні зажигає діджей 
Топольский!

Герой: Що, це правда? Це мій улюблений діджей.

Друг: Пішли зі мною.

Герой: Я йду. Але тільки пізніше, я зараз зайнятий. Я тебе наздожену.

Друг: Ну тоді давай. 

Сцена 2 Дівчина

Дзвінок у двері.

Герой: Хто там?

Дівчина: Це я, ти що, чекав на когось іншого, так-так?!

Хто там? 
https://youtu.be/djOwspL_koU



Герой знімає кепку, поправляє комірець, розстібує верхній ґудзик, волосся ставить 
гелем, обливаєтся дезодорантом, прискає освіжувач для рота, ставить свічки, 
романтична музика, квітка для дівчини.

Герой: Привіт, заходь.  Я не забув, я тут на тебе чекав. Це тобі (квітка). Радий 
тебе бачити, ти просто не уявляєш, як я сумував за тобою, тільки про тебе і 
думав, місця собі не знаходив.

Дівчина приємно здивована. Вони сідають за стіл. Романтична музика, він їй щось 
говорить на вушко, музика посилюється (героїв не чутно, пантоміма) вона сидить 
ніяковіє і хіхікає. Потім він проводить її до дверей. Прощаються і вона йде.

Сцена 3. Християнин

Дзвінок у двері.

Герой: Хто там?

Християнин: Це я. брат. Ти вдома?

Герой: Вітаю тебе, брат. Зараз!

Герой виключає музику, гасить свічки, накидає  серветочку на колонку, знаходить 
Біблію, відкриває і кладе на видному місці на столі, пригладжує волосся.

Християнин: Мир дому цьому. Я приніс тобі новий збірник пісень, що ти просив. 
Якщо хочеш, давай зараз щось виберемо для наступної молодіжки. Чи зараз 
зайнятий?

Герой: Ну так, я був зайнятий. Вчора на братському дали завдання перечитати Книгу 
Суддів до наступної неділі, тема наступного молодіжного зібрання буде по цій книзі.  
(Відкриває Біблію приблизно на Книзі Суддів, поки друг шукає збірник у рюкзаку).

Християнин: (дає збірник) А, ну тоді добре, я зайду до тебе завтра. І 
зателефонуй брату Євгену. Він хоче, щоб ти там щось для церковного сайту 
зробив.

Герой: О, звичайно! Я завжди радий допомогти йому. Ну добре, до завтра. 
З Богом, брат. Давай на дорогу заспіваємо «Час розлуки настав» (співають під 
гітару один куплет).

Християнин: З Богом.

Сцена 4. Христос

Замість дзвінка, Христос стукає у двері рукою.

Герой: Хто там?

Христос: А хто тут?

Герой приміряє різні образи , розуміє, що вони не підходять, пробує наступні.

Герой: Ось! Знайшов!

Йде до дверей, але повертається, продовжує шукати, щоб ще зобразити, 
риється у ящику. Христос відчиняє двері сам, підходить непомітно до Героя.

Герой: (не обертаючись) Ну хто  там? (і повертається до Христа)

Христос: Хто тут?
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Герой продовжує вибирати речі в ящику (всі дуже швидко), дістає зразу дуже 
багато різних образів але Христос всі зриває.

Христос: Ні, хто тут? (торкається до серця)

Герой стає на коліна і схиляється у ніг Христа.

 7  день

Комфорт
Діючі особи:

• Вона – легковажна дівчина/жінка 
з хвилинним бажанням служити 
Богу, яка не може вийти заради 
цього з зони свого комфорту;

• Ісус – наполегливо бажає 
допомогти дівчині знайти 
служіння, намагається 
активізувати її християнську 
діяльність;

Реквізит: крісло, сумка, 
гаманець, гроші, плед, планшет;

Тривалість: 2 хвилини;

Тема: Служіння, комфортне життя, «жити для себе чи жити для Бога?»;

Головна героїня звертається до Ісуса з бажанням служити Йому. Але, звичні 
для неї, комфорті речі не дають їй змогу реалізувати своє бажання і, сівши у 
зручне крісло, вона вже не реагує на слова і пропозиції Ісуса. Ісус до останнього 
намагається достукатися до неї, але розчаровано йде, коли бачить, що через 
особистий комфорт вона вже Його не чує.

На сцені стоять головна героїня та Ісус, в центрі сцени крісло, на якому лежить 
плед та планшет;

Вона: О, Ісус, я просто у захваті! Я прокинулась і вирішила: «З сьогоднішнього 
дня я присвячую себе на служіння Ісусу!».

Ісус: А я дуже радий, що нарешті знайшов того, хто дійсно готовий діяти і вміє 
виконувати свою роботу!

Вона: Я – саме та людина, яка тобі потрібна!

Ісус: Точно! І у мене для тебе є чудова пропозиція! Тож,  розпочнемо!

(головна героїня задоволено сідає в крісло і розслабляється)

Ісус: Ей, ти що робиш? Вставай! (намагається її підняти) Пам’ятаєш, ми збирались діяти!

Вона: Але я завжди тут сиджу!!!

Ісус: Так і є, але я потребую дещо більшого (засмучено, в подиві)

Вона: Ага, тепер я зрозуміла чого ти хочеш! Добре, Ісус, скільки тобі треба? 50 

Comfort 
https://youtu.be/ZjSnE0VzBYg



гривень? Цього достатньо? (відкриває сумочку і дістає гаманець)

Ісус: Але я не це мав на увазі!

Вона: О, ну, тоді 100 (дістає з гаманця гроші і вручає Ісусу). Згадай про ці гроші в 
наступний раз, коли я згрішу! (посміхається)

Ісус: Я схвалюю твоє бажання давати, але… Я хочу щоб ти наставляла молодих дівчат.

Вона: О, так, звичайно! (укутуючись в м’який плед ) Але, Ісус, в мене якось 
немає бажання когось чомусь навчати. Ну, це не те, що я можу робити.

Ісус: Добре… Ти знаєш цю молоду дівчину з твого офісу, Юлю?

Вона: Да…

Ісус: Запроси її в кафе! Розкажи їй про мене!

Вона: (відволікаючись на планшет) ммм…нууу… Але, Юля… вона… інакша. Я 
маю на увазі, що вона зооовсім інакша, розумієш?

Ісус: Так, я розумію, але вона має дізнатися про мене!

Вона: О, я можу попросити служителів з церкви подзвонити їй, їм все одно 
оплачують таку роботу.

Ісус: Але я хочу, щоб це зробила саме ТИ!

Вона: Ісус, мені якось незручно це робити. (Вже не звертає на Ісуса уваги, 
повністю занурившись у планшет)

Ісус: (розчаровано) Ні, проблема як раз в тому, що тобі зараз занадто зручно…

Ісус йде, головна героїня весело продовжує сидіти в кріслі вже цього не 
помічаючи.

 8  день

Сміття
Дійові особи: 

• Ісус
• Кет

Реквізит: Мішок з сміттям, 
іграшка.

Тривалість: 3 хвилини

Ісус: Привіт, Кет!

Кет: Ісусе!

Ісус: Давно не бачились.

Кет: Так, не очікувала тебе тут 
побачити.

Ісус: Ой! Що це за запах?

onetimeblind — Trash 
https://youtu.be/Xz8yiMmsWtQ
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Кет: Запах? А, це моє сміття…

Ісус: О, це причина того, що ти мене уникаєш?

Кет: Уникаю тебе? Я, чесно кажучи, не уникаю тебе.  Я просто не хочу підходити 
близько до тебе. Я не хочу, щоб ти відчував цей запах.

Ісус: Я візьму його, Кет. Давай.

Кет: О, ні ні ні. Все добре. Я маю на увазі, це моє сміття і я повинна нести його. 
Все добре.

Ісус: Так, але Кет, я маю на увазі, що це моя робота.

Кет: Правильно.

Ісус: Я забираю сміття людей. Це те, що я роблю, тому…

Кет: Правильно, добре, тоді, можливо, я можу піти і трішки його впорядкую? 
А потім я повернусь.

Ісус: Ні, Кет, мені не потрібно, щоб ти це робила. Я заберу його від тебе і тобі не 
потрібно буде нести такий вантаж.

Кет: Ні, ну, я…

Ісус: Давай. Просто віддай його, добре? Відпускай, так?

Кет: Дивно. Ух ти! 

Ісус: Так? А ти просто віддала його мені.

Кет: Ой, подивіться на це! Я не знаю чи рухалась я так коли-небудь раніше! 
Я маю на увазі, що це чудово! Я просто відчуваю себе такою вільною та живою!

Ісус: Це відсутність сміття!

Кет: Це немов…це найдивовижніше відчуття, в моєму житті…

Ісус: Ну, звикай до відчуття свободи!

Кет: Так, добре…

Ісус: Що ти робиш?

Кет: Я лише хочу взяти одну річ, добре? Зачекай хвилинку.

Ісус: Ні ні ні. Не відкривай мішок!

Кет: Я дуже дякую тобі за твою пожертву. Я дуже поважаю все, що ти для мене 
зробив.

Ісус: Що відбувається, Кет?

Кет: Що?

Ісус: Слухай, я заберу сміття, але ти повинна покласти це назад.

Кет: О, ні, взагалі-то це моє, це моя частинка і я хочу зберегти її.

Ісус: Ні, ти покладеш це назад до мішка і я допоможу тобі.

Кет: Ні ні ні, Ісусе. Я повинна нагадувати собі про те, щоб не наробити більше 
сміття.

Ісус: Кет, я буду тобі про це нагадувати. Це те, чим я займаюсь.

Кет: Ні, я лише, я постійно роблю неправильні речі, я постійно змушую тебе 
спускатись.



Ісус: Ні ні ні, єдина причина по якій я спускаюсь — ти. Я турбувався про сміття 
навіть до того, як ти була створена. Слухай, Кет, хіба ти не бачиш, що відбувається? 
Кожного разу, коли я забираю твоє сміття, ти повертаєшся і забираєш частину. 
Чим більше частинок ти збираєш навколо себе, тим більше сміття ти притягуєш. 
Воно смердить! Кет, коли я дивлюсь на тебе, я не бачу твій гріх… Я бачу тебе. Тебе 
справжню. Тебе вільну. Це те, за що я борюсь. Це те, за що я помер.

Кет: Ісусе, мені жаль. Я лише…будь ласка, пробач мене.

Ісус: Я вже пробачив тебе. Питання в тому…чи ти пробачиш сама себе?

Прощення
Діючі особи

•  Головна героїня (молода 
невпевнена в собі дівчина, 
ранима душею)

•  Хлопець із пляшкою (порок - 
пьянство, буйний)

•  Дівчина з таблетками (порок - 
наркоманія, нахабна)

•  Дівчина «відображення у 
дзеркалі» (гріх — самолюбство, 
гордість)

•  Хлопець (порок — гріховні 
відносини, ловелас)

• Хлопець (падший гріховний світ, жорстокий)
• Диявол (похмурий)

Тема драми: гріховність, залежність, прощення гріхів 

Реквізит: пляшка, 6 мотузок, хрест

Тривалість: 5 хвилин

Дія проходить на затемненій сцені під музику «Underoath – Some Will Seek For-
giveness». Актори вдягнені в чорне.

Молода дівчина тільки починає пізнавать цей світ. На її шляху зустрічаються 
люди, які привносять в її життя гріх та розчарування. Кожний прив’язує до неї 
мотузку, «заковує її у ланцюги». Диявол, який ходив весь цей час біля дівчини 
і спостерігав, накидає їй петлю. Зрозумівши, що вона в безвиході, дівчина 
намагається вирватися, але люди, які тримають її за мотузки, тягнуть її до себе 
і не відпускають. Вириваючись вона падає біля хреста і знімає все що її скувало. 

1 дія

На сцені з’являється Головна Героїня. Хлопець, що йде поряд, хитається, несучи 
в руках плашку, обіймає дівчину і пропонує випити. Вона відштовхує пляшку, але 
хлопець не відстає. В результаті дівчина бере пляшу до рук і випиває. Дівчині стає 
погано і вона падає. Хлопець в цей час непомітно прив’язує  до її ноги мотузку. 

Underoath — Rope Drama Skit 
https://youtu.be/N1qwpqpY9vE
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2 дія

До щойно впавшої Головної Героїні підходить дівчина і пропонує таблетки. Та 
відмовляється, але розсипавши їх на підлогу, починає жадібно їх збирати (до 
другої ноги прив’язують другу мотузку)

3 дія

Головна Героїня встає. Перед нею з’являється дівчина «відображення у 
дзеркалі». Вони роблять синхронні рухи розправляють плечі, поправляють 
волосся. «Відображення» вдягає мотузку на талію. В цій дії на задньому плані 
починає ходить диявол. В очікуванні дивиться на дівчину.

4 дія

Головну героїню зачіпає хлопець, що проходить поряд.  Він вибачається і бере 
її за плечі. Дівчина намагається вирватись, але потім завмирає, дивлячись на 
ного. Вони йдуть в центр сцени під руку, розмовляючи.

Хлопець її обіймає і у танці зав’язує на її руці мотузку. Вони імітують поцілунок 
(міцні обійми) і хлопеці різко йде в бік. Дівчина притягує його за мотузку, яку 
він прив’язав. Але підійшовши хлопець відштовхує її.

5 дія

Головна Героїня плаче, тримаючи в руці останню мотузку. На сцену вибігає 
чоловік, штовхає її, починає «бити», силою зав’язує мотузку на руку і йде у бік.

6 дія

Говна Героїня ниць на підлозі. Вона намагається відсторонитися. Піднімаючи очі 
бачить перед собою петлю диявола. Він стає на коліна і перед обличчям тримає 
петлю. Дівчина бере її в руки і вдягає собі на шию. Диявол відходить у бік.

7 дія

Горовна героїня намагається вирватися у бік. Але її міцно тримають за мотузки і 
тягнуть до себе ті, що зв’язали. Диявол без мотузок імітує тяжіння дівчини, ніби 
керуючи темними силами. Притягуючи, вони намагаються її оточити. Дівчина 
виривається, з силою рветься вперед і падає біля хреста. Разом із нею падають 
і темні сили.

8 дія

Дівчина повільно привстає, піднамає очі на хрест і знімає з себе всі мотузки. 
Знімаючи останню, петлю із шиї, вона піднімає руки з мотузкою до хреста.



Worship
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1 | Океаны
Bm D | A G | 2 р.
В глубины вод меня призвал Ты 
Мне не пройти их без Тебя 
Но вера крепнет в океанах 
Там явишь мне, Господь, Себя 

G D A | 3 р. | G A Bm
Я имя, Бог, Твое зову 
И взгляд я с волн на Тебя смещу 
Душе моей Ты дашь покой во время бурь 
Ведь я в Тебе, а Ты во мне 

В пучинах больше благодати 
Рукой Своей меня спасешь 
Где страх объял и нет опоры 
Ты не подводил и не подведешь 

мост 
Bm G | D | A | 2 р.
Безгранично доверяюсь Духу Бога 
Пусть ведет меня по водам 
Туда, куда призвал Он 
И в глубинах тех, что не преодолеть мне 
Станет вера моя крепче 
Когда рядом мой Спаситель 

Я имя, Бог, Твое зову 
И взгляд я с волн на Тебя смещу 
Ты дашь покой во время бурь 
Я в Тебе, а Ты во мне

2 | Иисус – Камень мой
G C D – C – G
Иисус – Камень мой, 
На Нём я построил свой дом!
Аллилуйя, аллилуйя!

G C G D – C – G
Кто может меня у Него отнять?
Он будет рядом, стоит только позвать!
Средь бурь и бед я увидел свет,
И есть надежда, и горя нет.



3 | Я сдаюсь, Бог
Dm F | C  Bb | 3 p.
Здесь опять я преклоню себя
Тебе все отдам, Тебе все отдам
К Себе сейчас, Бог, приближай меня
Отчаянно я жажду Тебя
Я сдаюсь, Бог

Голод мой Своей благодатью, Бог
Сейчас утоли, мой дух напои
Тянусь душой, верю, крик слышишь мой
Прошу, говори, со мной говори

Dm | F | Gm | Bb
Я сдаюсь, Бог
Я сдаюсь, Бог
Чтобы познать Тебя
Еще больше знать Тебя

Bb F  | C | Gm Dm | C | 2 p.
Сильным ветром Ты
Во мне, Иисус, дыши
В жизни моей волей Своей
Правь Ты
Словно мощный шторм
Потряси меня, Бог
В жизни моей волей Своей
Правь Ты

4 | Излей Свою любовь дождем
C#m A E B | A C#m E B
Излей Свою любовь дождем
Пошли Свой Дух небесным ветром
Твоего сердца стук услышать дай

Пусть льет дождь,
Пусть льет дождь,
Откроются окна на небе
Небеса распахни,
Боже Всевышний, над нами.
И Свой дождь нам пошли,
Духом Святым наполняя. 
Пусть льет дождь
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5 | Прихожу к кресту
Bm A G D
Verse 1: 
Bm D G | D A | 2 p.
Спаситель мой, утихнув душа
Все помнит 
Цену Твою
На том Холме, за мой выкуп.
Em D G Bm A G  
Все, что дорогим считал, признал все тщетным Ты.

Chorus:
G D A | 3 p.
Дай придти к Кресту, где любовь Твоя,
На коленях вновь поклоняюсь я,
Изнутри меня Ты освободи
A Bm | G A        
Дай придти
Дай придти к Кресту
(Bm A G D)x2

Verse 2:
Bm D G | D A | 2 p.
Ты был как я, искушаем
Был Ты.
Пришел во плоти, мой грех победил,
И воскрес Ты.
Em D G Bm A  G 
Все, что дорогим считал, признал все тщетным Ты.

Bridge: 
D G  A | 4 p.
Меня
Меня
Проведи меня 
Проведи меня



6 | Ты Над Городом Этим
  
Am7 | G[no3] | F2[no3] :|| 2x

C | G/B | Am7 F2[no3]
Ты над городом этим
И над этим народом, 
И над этой страною, Господь. 

Ты во тьме освещаешь, 
Озаряешь надеждой,
Утешаешь Собою, _Господь. 

C  G/B  F2[no3] | Am7 G  F2[no3]| Gsus
Нет _такого как наш Бог
Нет _такого как наш Бог

F2[no3] |  G | C  G/B F2[no3]
Ещё сильнее дни грядут,
Ещё свершения большие ждут
Этот го-оро-о-о-од.

Coda
C | F2[no3] | Am7 | C | F2[no3] | C

C | G | Am | F
Ты наш Царь и Правитель
Ты – Господь и Спаситель
Нашим городом правишь
Лишь Ты

Ты Свой свет проливаешь
Ты в беде утешаешь
Нашу жизнь наполняешь
Лишь Ты

C G F | Am G F G 
Нет таких, как наш Бог
Нет таких, как наш Бог

F | G | C — G — F
Грядет пора больших чудес
Господь прольет благодать с небес
В этот город

F | G | C  
Грядет пора больших чудес
Господь прольет благодать с небес здесь
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7 | Будь благословен 
A  E | F#m D | A E | D
Будь прославлений,
Як рясний плід дає земля,
Як достатку тече ріка,
Будь прославлений!

Будь прославлений,
Як пустеля самотня скрізь,
Як іду по долинах сліз,
Будь прославлений!

A E  F#m D | 4 p.
Кожен дар Твій повертаю Тобі в хвалі,
Коли темінь наступає, кажу Тобі:
Будь благословен навіки!
Будь благословен!
Будь благословен навіки!
Господи мій, будь благословен!

Будь прославлений,
Коли радість цвіте в мені,
Коли світлі приємні дні,
Будь прославлений!
Будь прославлений,
Коли в серці страждання й сум,
Коли тяжко свій хрест несу,
Будь прославлений!

A E | F#m  D | 2 p.
Ти дав, і Ти узяв,
Ти дав, і Ти узяв,
Слова ж мої без змін:
О, будь благословен!

8 | Ты достоин 
D   Em   C   
Бог всего живого, Бог неба и земли,
Небеса моря и горы славят все дела Твои.

G   D   Am   C   
Твоя слава до краёв земли,
Ты достоин, достоин!
Славит вся земля дела Твои,
Ты достоин, достоин!



Славят все дела Твои, славят все дела Твои.

Радоваться жизни буду с самого утра.
Тьма меня не одолеет, уповаю на Тебя!

Am   C   D   
Аллилуйя Богу неба и земли – 4р

9 | Дождь   
 
D, Dsus4, D, Dsus4

Bm D G | 4 p. | G G7m
Вновь небеса потяжелели
Я слышу ветер перемен
И подо мной земля готова 
Иже вот-вот прольётся дождь
Прольётся дождь.

Живой волною небеса наполнят чистые сердца.

D | G | D | G Bm
Дождь льёт над землёй повсюду, видишь
Дождь льёт. Вся земля поёт, ты слышишь
Дождь льёт. Сердце рвётся, но поёт
Дождь льёт, всюду дождь.

И вот опять трепещет сердце
Пришла пора мечтать тебе
И скоро я исполню танец
На этой высохшей земле.
Пролейся дождь! Пролейся дождь!

Живой волною небеса наполнят чистые сердца.

Небеса, Небеса, Небеса открыты!
Ждут дождя, Ждут дождя, Ждут дождя сердца!

Дождь идёт над всей землю,
По воде пойдём с тобою, Дождь льёт!
Прямо в небо путь откроет
По воде пойдём с тобою, Дождь льёт!

Небеса открыты! Ждут дождя сердца!
Ждут дождя сердца! – 2р

#BigMisli / 115

w
o

rs
hi

p
 



116 / #fest

10 | В тишине слышу голос…   
G   C   G  | 2p
В тишине слышу голос,       
Он душу пронзает, и уходит вся тьма.
Я всем сердцем взываю,
Господь мой, прошу, Ты услышь меня.

F   C   G |  F   C   D
Я не пытаюсь скрывать свои чувства,
Ведь я – человек.
Взгляд устремляю с проблем нерешённых,
Смотрю я на крест.

G   C   Em7   C  | 2p
Ты – моя скала, на Тебе стою,
Я штормов не буду бояться.
Ты – моя скала, и не нужно мне
На силу свою полагаться.

11 | Пусть народы земные
G D | C G
Ты велик, Бог, всемогущ, силён! 
Ты – Бог вечный, верный во всём!
Мы будем славить всю жизнь Тебя.
Твоя слава – жизни цель моя!

G   C   Em7   C
Пусть народы земные, и творенье, что в мире,
Воскликнут, как велик наш Бог!

Куда укажешь, Господь, мы пойдём!
Пусть мир узнает, что Ты есть всё во всём!
Мы будем верить, что с нами Ты всегда,
За Тобою пойдём мы до конца!

Пусть народы земные и творенье, что в мире,
Воскликнут, как велик наш Бог!
Будем славить мы вместе, сейчас и вовеки,
Воскликнем, как велик наш Бог!

Аллилуйя! Аллилуйя!
Воскликнем, как велик наш Бог!



12 | Когда умолкнет звук 
D  A Em | A | 2 p.
Когда умолкнет звук и музыка уйдёт,
Я к Тебе приду.
Всей душой моей благословить хочу,
Вознести хвалу.

Em D A Em | D A | 2 p.
Тебе я песню спою, но не просто слова, -
Мой Бог, Ты большего ждёшь.
Ведь к сокровенным мечтам
Проникает Твой взгляд,
Ты видишь сердце моё.

 D A |  Em G  A D 
Господь всем сердцем я поклоняюсь,
Смысл жизни моей только в Тебе, Иисус.
Прости, что часто я забываю -
Смысл жизни моей только в Тебе, Иисус.

Ты великий Царь, не выразить в словах,
Как высок Твой трон.
Даже если я беден и слаб,
Ты всегда со мной.

13 | Что сказать, Бог…
E C#m | H   A   E
Что сказать, Бог? Ты подарил мне жизнь,
И я благодарен! Так много значит для меня
Твоё спасенье. Я отдаю всего себя, 
Чтоб каждый день, Бог, быть похожим на Тебя!

Каждый день мой учусь я Словом начинать,
И молиться, чтобы лучше Тебя знать.
Каждый день, Бог, за шагом шаг меня веди.
Свет для мира в моей жизни Ты зажги!

E C#m A H
Каждый день начать с Тобою!
Каждый день шагать лишь за тобой!
Каждый день пройти с Тобой, Бог!

Я для Тебя живу, мой Бог!
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14 | Все дни моей жизни,
Am | F | G C
Ты видишь сердце,
Ты знаешь мысли,
Я Тебе отдаю дни мои.

Прощён и свободен,
И знаю всем сердцем:
Всё лучшее ещё впереди.

Am F | G C |  Am F | G F
Знаю я: Ты со мною,
Поднимаешь, если падаю я.
Всей душой я с Тобою,
Твоя милость восхищает меня!

C | Am | F G | C (D)
Все дни моей жизни,
Пока я буду жить на этой земле,
Пусть сердце моё стучит и поёт
 Лишь для Тебя!

15 | Я склоняюсь
Intro:
Hm A D G

Мост:
D/F#m G-2p. 

Hm F#m G A-2p
Буду петь, петь Тебе, Бог,
О любви бесконечной.
Все, что есть, Тебе отдам.
Всей душой воспою я.

Сотвори во мне
Сердце чистое.

Я склоняюсь, я смиряюсь,
Посвящаю жизнь Тебе.
Дух кроткий созидаю,
Наполняй меня, Иисус,
Мою жизнь.



16 | Будем петь
F   C   G
Великий и Прекрасный
Народы все и царства
Пред Тобой склонятся
Божий Сын!
Лишь для Тебя
Лишь для Тебя
Вся жизнь моя

Ты нас освобождаешь
С любовью направляешь
Огонь в нас зажигаешь
Божий Сын!
Лишь для Тебя
Лишь для Тебя
Вся жизнь моя

C  F G
Будем петь, петь, петь
С благодарными сердцами
Будем петь, петь, петь
Вместе с небесами
Воспевать хвалу
И славить имя Иисуса!

17 | Я Тебе всё отдаю…
A   D   E   D | 2 p.
Каждый день вижу я,
Что Господь за меня!
Доверяю Ему, 
Он творит мою судьбу!

A   D   A   E
Я тебе всё отдаю,
Для меня ты всё отдал!

Радость я узнал,
Я узнал любовь,
Милость я узнал!
Аллилуйя!
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18 | Только Ты, Господь
D A Hm G A D 
Только Ты, Господь, упование моё,
Крепость моя и щит.
На Тебя уповало сердце моё,
И Ты услышал меня.

Ты извлёк меня из глубокого рва,
На камне поставил меня.
Новую песню вложил мне в уста,
Я буду вечно славить Тебя.

Припев :     ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла (много раз)

19 | Всю вечность в объятиях Твоих
C#m H E A | 4 p.
Бог, Ты открыл нам Себя, 
Мысли Твои, сердце Твое, 
Нет ничего, что б смогло 
Сравниться с Тобой, Бог! 

E H C#m A | 4 p.
Всю вечность в объятиях Твоих 
Хотим провести, все вместе мы поем, 
Все вместе мы поем о величии Твоем! 
Ты здесь среди нас, все вместе мы поём! 

C#m H E A | 4 p.
Свет воссиял Твой во тьме, 
Быть я хочу ближе к Тебе! 
Нет ничего, что б смогло 
Сравниться с Тобой, Бог! 

E A E A | 2 p.
Ты святой Бог! Ты достоин! 
Ты святой Бог! Ты достоин! 

H C#m A | 4 p.
Все вместе мы поем! Аллилуйя, поем! 
Все вместе мы поем! Аллилуйя, поем! 
Все что есть у нас – Твоё! 
Все что есть у нас – Твоё!



20 | Твои обещания в сердце храню! 
  
D A Hm G | D A Hm G | D A G
Для себя я избрал этот путь,
И теперь мне с него не свернуть.
Навсегда мою жизнь изменил Иисус!
Даже если встречаю беду,
Знаю, только с Тобой всё пройду.
Твои обещания в сердце храню!

Hm A G
Прошлое я забываю
И с силою новой стремлюсь

D   A   Hm   G
Вперёд, чтобы больше узнать мне Тебя,
Чтоб каждый день видеть Твои чудеса!
Забытое Слово воскресло в груди,
Всегда Ты со мной, и я дальше буду идти!

О-о-о! Я дальше буду идти!

21 | Наш Бог
Em C G | Em C G |  Am  D
Воду в вино превратил,
Очи слепым исцелил,
И нет таких, Бог,
Нет таких...

Свет Свой во тьму Ты прольёшь,
Встаним из пепла с Тобой
И нет таких, Бог,
Таких как Ты...

Em C | G D | 2 p.
Наш Бог Сильнее, Наш Бог превыше,
Ничто не сравнится с Его величьем,
Бог исцелитель, крепкий и сильный,
Наш Бог, Наш Бог.

Em | C | G | D
И если Бог наш за нас,
То кто нас остановит?
И если наш Бог с нами,
Кто против нас пойдёт?
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