
Sola Scriptura – тільки Писання
Sola fide – тільки вірою
Sola gratia – тільки благодаттю
Solus Christus – тільки Христос
Soli Deo Gloria – тільки Богу слава
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Для проведення заходу 
потрібно вибрати зручний 
майданчик, бажано поблизу 
магазину, аптеки чи зупинки. 
Так усі охочі без проблем 
зможуть потрапити на захід. 
І найважливіше - все, що 
відбуватиметься, бачитимуть 
інші люди. 

Не забудьте завчасно 
роздати по району запрошення 
на дитяче свято Ярмарок 
можливостей.

всі учасники сформуються у 
групи біля свого лідера, тоді 
він їх поведе до відповідного 
пункту (кожен лідер завчасно 
має знати, на який пункт 
вести дітей).

Основна частина
в основній частині усі 

учасники проходять пункти. 
На кожен етап діти йдуть 
групами. завдання на кожному 
пункті виконуються за чітко 
встановленим часом. 

Пункти 
(зразок станцій див. на 

фотопрезентації):
1. Басейн із рибками (для 

маленьких)
2. таємничий лабіринт
3. пункт “Сюрприз” ( із 

зав’язаними очима і ножицями 
перерізати нитку з подарунком)

4. Майстер-клас із 
виготовлення блокнотів

5. Майстер-клас із плетіння 
браслетів

6. Майстер-клас “Магніти”
7. пункт “Фотозона”
8. Куточок смаколиків

У рамках відзначення 500-річчя Реформації церква має гарну можливість і відчинені 
двері для проведення різноманітних євангелізаційних заходів, навіть на центральних 
майданах населених пунктів. З цієї нагоди пропонуємо вам провести Ярмарок 
можливостей (за зразком ярмарку Першої рівненської церкви ЄХБ), присвятивши його 
Дню захисту дітей.

9. веселі естафети
10. пункт “повітряна 

гармата”
11. пункт “влуч у ціль”
12. «джинга»
13. Кульковий дартс
14. Батут
15. Фото з кумедними 

тваринками

Сам захід складається 
з трьох частин: вступу, 
основної та заключної 
частини.

Вступ
у цьому блоці потрібно 

привітатися з усіма присутніми, 
повідомити мету заходу та її 
організаторів, заспівати кілька 
пісень та поділитися на групи. 
дітей варто формувати за 
віковими категоріями. лідери 
(їх повинно бути за кількістю 
груп) мають тримати таблички 
з цифрами, що означають вік 
дітей (від 2 до 15 років). Коли 

пункти можна змінювати 
відповідно до матеріальних та 
організаційних можливостей. 
після сигналу групи учасників 
переходять на інші пункти 
(лідер, який стоїть на пункті, 
має підказати, куди прямувати 
далі).

Заключна частина 
у цьому блоці можна 

заспівати кілька пісень, 
підбити підсумки, виголосити 
міні-проповідь для дітей та 
оголошення (запрошення діток 
до недільної школи, клубу 
«Майбутнє», християнського 
табору тощо).  


