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Передмова
Ми завжди молимося про те, щоб наші християнські табо-

ри були цікавими для дітей та приємними Богові. Як це зро-
бити? Розповідати вихованцям про Господа з Біблією в руках. 
Адже Біблія — найцікавіша книга на світі, а Ісус Христос — її 
Автор і наш найкращий Друг.

Програма “Люблю Ісуса”, яку ми пропонуємо Вам, допо-
може координатору табору урізноманітнити табірні дні но-
вими ідеями і цікавими іграми, а також стане надійним 
супутником-помічником упродовж десяти днів.

Нехай благословить Господь Ваших дітей і колектив слу-
жителів взаєморозумінням та повагою, подарує гарну пого-
ду для проведення табору, сповнить серця любов’ю до Ісу-
са Христа — бо ж саме ця любов дає нам право бути дітьми 
Божими!

“Слово Христове нехай перебуває в вас рясно, у всякій пре-
мудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе! Вдячно спі-
вайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни, духовні піс-
ні! І все, що тільки робите словом чи ділом, — усе робіть у Ім’я 
Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові й Отцеві”, Колосян 
3:16, 17.
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1Хід дня
І. Зустріч дітей

Упродовж всього табору діти пізнаватимуть, Яким є Хрис-
тос. Вони читатимуть біблійні оповіді про Нього, уявляти-
муть Його життя, бачитимуть у нас, християнах, Його працю. 
Побачити, як жив Христос на Землі, їм допоможуть члени ко-
манди, які перевдягнуться в біблійних персонажів, тих лю-
дей, які жили поруч з Христом (пророк Ісая, Закхей, наречені 
в Кані Галілейській, учні Христа, фарисей, Марія Магдалина 
та ін.). Безперечно, Христос залишає яскравий слід у серцях 
кожного, хто зустрічається з Ним. І саме через образ біблій-
них героїв, очевидців Його життя на землі, діти більше розу-
мітимуть Його святість та велич. Саме ці персонажі зустріча-
тимуть дітей у таборі.

Героїв має бути стільки, скільки й груп у таборі. Кожна гру-
па разом з наставником іде лише до одного біблійного пер-
сонажа (взятого з уроків програми), який знайомитиме ді-
тей з табором. Але спершу вони повинні відгадати загадки-
бумеранги. Їхня суть полягає в тому, що наставник ставить ді-
тям запитання про героя, а герой — про наставника.

Скажімо, першу групу зустрічатиме Закхей. Наставник роз-
повідає про цю людину: “Він поважний і знаний чоловік, зби-
рає податки. Він надзвичайно багатий — мабуть, тому його не 
всі люблять. Проте є в нього одна особливість — він невисоко-
го зросту. Грошей багато, купити може що завгодно, але тіль-
ки не зріст. Що ж це за чоловік?” Коли діти відгадають, то За-
кхей, у свою чергу, загадує ще одну загадку, після якої обіцяє 
провести їх до кімнат. У кожного наставника є щось непов-
торне, оригінальне — саме ці риси та вміння і треба поклас-
ти в основу загадки. Після того, як діти, нарешті, здогадають-
ся, що це — їхній наставник, біблійний герой продовжує свою 
оповідь: “Так, кожна людина є унікальною. Про вас, я думаю, 
теж можна скласти не менш цікаві та складні загадки. Проте 
в цьому таборі ви почуєте про особливу Людину, життя Якої 
вирізняється з-поміж інших. Це Людина, що змінила весь хід 
історії. Хто це? Ви обов’язково дізнаєтеся, але трішки пізні-
ше. Зараз же я пропоную вам побачити свої кімнати, в яких 
ви мешкатимете всі ці дні. Тому прошу за мною!” Герой ра-
зом з наставником відводять дітей до кімнат.

Орієнтовні бесіди біблійних персонажів 
під час зустрічі дітей

1. Ісая. Давно це було. Ваші діди та прадіди ще навіть 
не народилися на світ. Багато воєн, смертей та по-
неволення доводилося тоді переживати людству. Єв-
рейський народ то шанував Бога і служив Йому, то 
знову повертався до гріха і поклонявся бовванам. 
Бог милував цей народ, карав — і знову милував. 
Словом, все людство потребувало зцілення від гріха. 

ДЕНЬ
Тема дня

«На вагу 
золота»

Мета:

освітня: 4  з’ясувати, чому 
Богові потрібно було че-
рез пророків говори-
ти Своєму вибраному на-
родові про прихід у світ 
Месії;
виховна: 4  виховува-
ти в дітей вдячність Ісу-
сові — Богу, Котрий став 
Людиною;
розвивальна: 4  розвивати 
в учнів уміння виважено 
давати обіцянки та сумлін-
но їх виконувати.

Біблійна основа —  Кни-
га пророка Ісаї 7:10-16; Ісаї 
9:1-6; Ісаї 42:1-9.
Найважливіша думка  
уроку — Бог виконав Своє 
пророцтво щодо народжен-
ня Месії.
Ключовий вірш:  “Бо Дитя 
народилося нам, даний нам 
Син, і влада на раменах 
Його” (Ісаї 9:5).
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І не знайшлося жодної людини на планеті, яка б могла звільнити землю від 
гріховного поневолення. Всі були хворі на гріх. Потрібен був Визволитель, 
Той, Хто зміг би перемогти гріх і подарувати людству спасіння. І ось одно-
го разу Бог сповістив Найдобрішу Новину, яку я будь-коли чув. Він розка-
зав мені, простому смертному чоловікові, що у світ прийде Месія, Божий 
Син, Який переможе гріх та подарує людям свободу. Він докладно повідав 
мені про те, де саме з’явиться Немовля, за яких обставин, тому я і записав 
усе це на сувої, бо коли мене не стане, інші покоління мають читати про це 
і пам’ятати Божу обітницю.

2. Андрій. Я не встиг сьогодні поснідати, тому взяв із собою трохи риби, якою 
і вас пригощу. (Чистить рибу і розмовляє. Можна роздати шматочки в’яленої 
риби всім дітям). Найприємніше мені розказувати про Ісуса Христа. Він 
навчив мене жити так, щоб було добре і мені, і моєму ближньому. Він виб-
рав мене Своїм Апостолом, а для мене це — велика честь. Та я не один був 
з Ісусом, з нами ходило ще 11 апостолів: Петро, брат мій, Яків та Іван, Пи-
лип та Варфоломій, Матвій та Хома, Яків Алфієв Симон, званий Зилотом, 
Юда Яковів та Юда Іскаріотський.

Скільки всього цінного та корисного я почув і побачив, будучи з Ісу-
сом! Христос відкрив мені найсокровеннішу істину про те, що Він — Син 
Божий.

3. Наречена. Ми злякалася, — каже наречена. — Це так було соромно, що гос-
ті більше не матимуть, що пити на весіллі.

Наречений. А мені, як господарю цього свята, було ніяково за те, що я не 
розрахував, скільки потрібно вина, тому його забракло.

Наречена. Проте Ісус допоміг нам. Потурбувався вчасно з добротою Сво-
го серця.

Наречений. Більше того, саме на нашому весіллі Господь Ісус зробив пер-
ше чудо у Своєму житті. Ось чому ми такі щасливі.

Наречена. Ми також любимо Господа і будемо вірні Йому все своє 
життя.

Наречений. Ми будемо любити Його та один одного.

4. Фарисей. Давно вже я планував прийти до вас, та все ніяк не мав змоги, бо 
навчаю людей Закону Божого, а це забирає багато часу та сил. І ось, нареш-
ті, я з вами. Скажіть-но мені, чи читаєте ви Закон?

Відповіді дітей.
Фарисей. А чи вірите ви у нього?
Відповіді дітей.
Фарисей. А як часто ви постите та чините милостиню?
Відповіді дітей.
Фарисей. А чи є серед вас діти, у яких батьки священики чи книжники, 

чи фарисеї?
Відповіді дітей.
Фарисей. Я все зрозумів. А чи ви виконуєте всі 10 Заповідей Господніх?
Відповіді дітей.
Фарисей. А чи є серед вас такий, хто щодня тричі молиться і регулярно 

читає Тору?
Відповіді дітей.
Фарисей. А чи є серед вас той, хто виконує всі 10 Заповідей і не грішить 

ніколи?
Відповіді дітей.
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Фарисей. Тоді вам треба увірувати в Єдиного Бога 
Саваота, приєднатися до єврейського народу і чека-
ти приходу Месії.

Відповіді дітей.
Фарисей. Знаю, про Якого Ісуса ви розповідає-

те. Бачив я Його. І не тільки бачив, а ще й розмов-
ляв. Це відбулося тоді, коли Він, сидячи на молодому 
ослі, їхав до Єрусалима. Я з однодумцями попросив 
у Нього, аби Він заборонив Своїм учням вигукува-
ти “Осанна! Благословенний Цар, що йде в ім’я Гос-
поднє”. А Він нам відповів (виймає каміння з кишені): 
“Кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кри-
чатиме!” І чому Він це сказав? Не розумію…

5. Симон. Я прийшов до вас ненадовго. Прийшов, щоб 
сповістити одну новину. Я став свідком розп’яття ве-
ликого Учителя людства — Ісуса. Того дня я повертав-
ся з поля. Натомлений, брудний ішов додому. А тут, 
дивлюся, йде якась процесія. У нас часто розпинали 
розбійників на Череповищі. Я не любив спостерігати 
за таким видовищем. Бо кому приємна чужа смерть? 
Та тут витягли мене із натовпу і поклали на мої пле-
чі важкий хрест. Я ніс його аж до Голгофи. І тільки 
пізніше зрозумів, Чийого хреста удостоївся нести… 
То була Ісусова ноша, яку Він розділив зі мною. Тому 
моє серце переповнене молитвою до Бога.

6. Марія Магдалина. Це найбільше чудо, яке я пережи-
ла у своєму житті! Стати очевидицею Господнього 
воскресіння — не просто щастя, а більше, ніж щастя, 
бо я на власні очі побачила порожній гріб.

Іванна. Ісуса там не було! Він ожив, воскрес і зно-
ву звіщав Свою Добру Новину про прощення гріхів. 
Моє серце переповнює невимовна радість за людей, 
адже тепер кожен може вірити у Нього і мати про-
щення гріхів!

Марія, мати Якова. Справді, коли Господь прощає 
гріхи, ніби якийсь камінь звалюється з плечей і стає 
легко на душі. Він відвалив камінь не лише від пече-
ри, Господь понині звільняє людей від їхніх гріхов-
них тягарів!

ІІ. Сніданок

ІІІ. Ранкова лінійка
1. Привітання
Серце. Ну ось ви і приїхали нарешті. А то я, серце цього 

табору, вже зовсім занудьгувало на самоті. Тому страшенно 
раде бачити вас. Думаю, ми потоваришуємо! Як і кожне сер-
це, я дуже вразливе. Знайте, що мені буде боляче і неприєм-
но, коли ви погано себе поводитимете, коли сваритиметеся 
чи не слухатимете наставників. Проте я буду радіти, коли ба-
читиму вашу щиру посмішку, ввічливість та послух. Сподіва-

Виходить ведучий, одягнений 
в костюм “серця” (потурбуйте-
ся, щоб костюм був зручним 
та комфортним, адже ведучий 
одягатиме його часто)
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юся, завдяки вам я буду щасливим. А ще, як і кожне серце, 
я мушу любити. Я люблю багато чого. Люблю вас, солодощі, 
ігри. Проте найбільше я люблю Ісуса. Хто це? Чому найбіль-
ше? Ви дізнаєтеся про це згодом. Адже впродовж усіх днів ми 
говоритимемо про Ісуса, і наша табірна програма так і нази-
вається: “Люблю Ісуса”. Люблю, бо Він особливий. Люблю так, 
що хочу на радощах співати про Нього.

2. Пісня

3. Оголошення теми дня
Всі серця мають свої цінності. Мають щось таке, за що го-

тові віддати все золото світу. І ось сьогодні ми спробуємо ви-
значити, що для нас є таким коштовним, адже тема дня зву-
чить: “На вагу золота”. Що ж, будемо зважувати все, що для 
нас дороге.

ІV. Біблійна година
Урок 1 — “На вагу золота”. Виділіть декілька хвилин, 

аби вся команда (ті, хто вільні) молилися за наставників, які 
проводять урок, та дітей, щоб Слово Боже торкалось їхніх 
сердець.

V. Робота гуртків (музика, спорт, рукоділля)
Під час рукоділля можна оздобити обкладинку зошитів, які 

роздадуть дітям на біблійному уроці. Прикрасити можна чим 
завгодно: намистинками, бантиками, камінцями і т.п. Єдина 
умова: на обкладинці повинна бути назва програми: “Люб-
лю Ісуса”.

VІ. Обід

VІІ. Табірна гра “Обіцянки-цяцянки”
Ціль гри: показати, що люди часто не виконують своїх обі-

цянок. Це приносить іншим розчарування. Проте Господь ні-
коли не розчаровує, Він завжди виконує все, що обіцяв.

Хід гри.
Кожній групі дається індивідуальний маршрут з пункта-

ми, де їм повинні поставити відмітку за виконане завдання. 
Проте насправді поставлять кожній групі відмітку лише на 
3-х пунктах з 7-ми (причому кожній команді ставляться від-
мітки на різних пунктах. Наприклад, одній — на 1, 5, 6 пунк-
ті, другій — на 2,3,7 і т.д.). Головне у грі: діти наполегливо ви-
конують завдання, проте не всі ведучі на пунктах виконують 
свою обіцянку поставити відмітку, кажучи після виконання 
командою завдань, що передумали.

Пункти:
“Художня майстерня” (на ватмані намалювати  
портрет).

“Салон флористики” (зібрати величезний букет та гар- 
но оздобити його).

“Час сильних та відважних” (виконати виснажливі  
спортивні вправи, перемогти у грі і т.д).

Примітки

1. Варто у цій грі знати міру, 
щоби не розчарувати дітей, 
аби вони не зневірилися і по-
тім довіряли вам.

2. Обов’язково зробіть висно-
вок після гри, що обіцянки лю-
дей непостійні. Ми повинні на-
магатися дотримуватися сво-
їх слів, аби не завдавати болю 
ближнім. А взірцем у цьому, 
як і у всьому іншому, для нас 
є Господь — Він виконав усі 
Свої обітниці.
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“Світ чаю” (принести чаю, проте, коли діти це викона- 
ють, сказати, що цей чай — несолодкий, коли прине-
суть вдруге — що нема печива, далі — вже холодний, 
тоді — вже не такий і т.д.).
“Музична пауза” (заспівати 10 пісень. Ведучий постій- 
но критикує, каже, щоб співали ще раз, спочатку).
“Золоті руки” (виготовити з природніх матеріалів  
прикрасу, яка б сподобалася ведучому на пункті — 
а йому догодити важко).
“Кулінарні забаганки” (позбирати в окремі посудини  
різні крупи, що розкидані на столі).

VІІІ. Вільний час

ІХ. Вечеря

Х. Вечірнє зібрання
1. Привітання ведучих із залом

2. Пісня

3. Гра
На сцену викликають трьох добровольців, які люб-

лять солодощі. Їм зав’язують очі, дають до рук шоко-
ладки і кажуть, що треба їх з’їсти якомога швидше. 
Переможець отримає приз. Проте після початку гри 
двом гравцям розв’язують очі, а третій так і продов-
жує швидко їсти. Зал повинен підтримувати його, 
аби він не відставав від суперників, їв швидше. На-
прикінці, коли він майже всю шоколадку з’їсть, йому 
розв’язують очі та пояснюють, що змагався сам із со-
бою. А приз свій він уже з’їв. Що ж, ще одне пору-
шення обіцянок цього дня…

4. Нагородження переможців гри
У цій грі переможцями можуть стати всі команди, 

що мають по 3 відмітки — потіште дітей хоч тріш-
ки, вони й без того розчаровані невірністю людських 
обіцянок!). Зробіть висновок з гри.

5. Презентація “Літопису табору”
Пропонуємо вам виготовити велику книгу, яка 

знадобиться вам і в подальших роках. Сюди коман-
да та діти записуватимуть історії, благословення та 
враження від таборів. Сьогодні лише розкажіть про 
цю книгу. А в усі наступні дні давайте заповнити “Лі-
топис табору” кожній групі.

6. Представлення команди
Серце. Доброго вечора вам, друзі. Як вам тут 

у мене живеться? (відповіді дітей). А я все спостері-
гаю за табором. І то радію, коли бачу, як ви смієтеся 
та сумлінно виконуєте завдання; то плачу, коли люди 
вас обманюють, коли не виконують того, що обіцяли. 

Виходить “Серце”, з яким діти 
мали змогу познайомитися 
вранці.

Примітка

Якщо вважаєте, що для вашої 
аудиторії ця гра буде образли-
вою, замініть її.
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Я ж знаю, як воно боляче… Я ж серце — все відчуваю! 
Та є в мене ще одна причина сумувати… Можливо, 
я гарне зовні, проте всередині — порожнє.

(На сцену виносять велике біле серце, зроблене з пі-
нопласту, на якому намальовані пазли). Що ж роби-
ти мені? Як я можу радіти? Порожнє серце не може 
радіти…

Координатор. Не сумуй. Я допоможу заповни-
ти порожнечу серця. Я знаю так багато ігор та кон-
курсів! Зі мною ти не сумуватимеш. (Прикріплює свій 
пазл до великого серця з пінопласту).

Серце. Ну ось уже краще. Мені вже легше. Але по-
дивіться, скільки ще порожнього місця є! Я не зможу 
бути щасливим!

Спортінструктор. Не сумуй, краще пострибай 
5 разів, а тоді стільки ж присядь! Спорт завжди на-
стрій покращує! (Теж прикріплює пазл. Так роблять 
усі члени команди, кажучи про ту річ, якою тішити-
муть серце: рукоділлям, співом, дружбою, уроками, 
кухнею і т.д. Пазли треба виготовити так, щоб, на-
клеївши їх, по середині серця утворився хрест, який не 
заповнений пазлами).

Серце. Ой, моє серце все одно не заповнене до кін-
ця. Хоча стільки цікавого вже було. Що ж робити…. 
Діти, а що вам нагадує ця біла фігура? Це ж хрест…. 
Цікаво, який стосунок до мого серця він має? Як він 
може зробити мене щасливим?

Духовний наставник табору. Хрест — це основа 
всього. Адже саме на хресті помер Ісус Христос, аби 
ми не загинули, аби мали вічне життя і були щасли-
вими. Саме за це кожен із нас, хто стоїть на цій сце-
ні, любить Ісуса. (Двоє-троє членів команди можуть 
продовжити фразу “Я люблю Ісуса за те, що…”, розпо-
відаючи коротко (1-2 хв), як Він змінив їхнє життя та 
подарував щастя).

Серце. Ой, я все розумію! Саме Христа, нашо-
го Бога, мені не вистачало для щастя! І жодна інша 
річ не замінить Його. І нічого не зробить мене по-
справжньому щасливим. Лише Він заповнить моє 
серце. (Прикріпити останній великий пазл у формі 
хреста так, щоб серце повністю заповнилося).

7. Інсценівка
Виходять дівчата, одягнені по-спортивному. Вони 

виносять вагу, на яку постійно стають, хизуючись 
одна перед одною, скільки важать. Зіштовхують одна 
одну, сміються і дуже інтенсивно обговорюють свою 
вагу.

— Ой, дивіться, я вже скинула 500 грамів! Нарешті, 
нарешті я одягну улюблену сукню і мною будуть усі 
захоплюватися!

— Та що ти! Я он не просто фітнесом займалася, 
я їла тиждень пластівці спеціальні для схуднення, 

Виходить координатор, трима-
ючи в руках червоний пазл, на 
якому написане його ім’я та 
“посада” в таборі.

Виходить спортінструктор.

Примітка

Прикріпіть серце на видному 
місці, щоб діти могли розди-
витися його і, якщо потрібно, 
пригадати ім’я того чи іншого 
працівника табору.
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дотримувалася суворої дієти — і ось вам результат — 700 грамів!!! Це ж яка 
подія! Треба її неодмінно відсвяткувати! Може, ходімо на тістечка, а то я за 
тиждень лише смак пластівців знаю!

— Та що ти, яке тістечко! В мене тут проблема така, не знаю просто, як 
пережити це все… Я не можу вже більше. Он, подивіться! Я погладшала на 
1 кг!!! Як? Як жити тепер з такою вагою? Я просто не знаю. Адже ви розумі-
єте, дівчата, вага — це головне в житті…

8. Презентація
Ведучий. Так, справді. Вага — це річ важлива. Для когось вона — навіть 

сенс життя. Але чи все можна зважити? І скільки важать найбільші ціннос-
ті світу?

Найдорожчий кіт (Королівська Ашера) — 400 г золота 

Найдорожчий автомобіль Bugatti Veyron — 47 кілограм золота 

Найдорожчий телефон iPhone 3GS Supreme — 62,6 кілограм золота 

Найдорожчий будинок світу (у Швейцарії) — 200 тонн золота 

Вартість Землі — 90 млрд тонн золота 

Біблія, Слово Бога — не має тієї ваги золота, яка б могла переважити  
цю найбільшу в світі цінність.

9. Проповідь

10. Молитва

11. Оголошення

12. Святковий салют

ХІ. Спілкування в групах

ХІІ. Відбій
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Хід дня
І. Ранкова молитовна зустріч команди

Оскільки тема дня досить серйозна, пропоную молитися 
на зразок: “Не введи нас, Господи, у спокусу, але визволи нас 
від лукавого”. Моліться за Божу охорону від атак диявола для 
своїх вихованців та всієї команди.

ІІ. Зарядка

ІІІ. Сніданок

ІV. Ранкова лінійка
1. “Серце” перевіряє знання напам’ять біблійного вірша;

2. Інсценівка «Кафе “Спокуса”».
Її розігрують наставники табору.
Ведучий:
— Нині в Україні чимало є таких закладів громадського 

харчування, які мають цю інтригуючу для молоді назву “Спо-
куса”. Що ж, зазирнімо і ми до нього, аби побачити, що там 
коїться.

Декорації сцени. Стоїть два столики, за ними сидять діти, 
біля них ходить два офіціанти. Діти — це клієнти, які при-
йшли в кафе, служителі — обслуговуючий персонал.

Кожній дитині персонально даються саморобні паперові 
гаманці, в яких лежить “валюта” — папірці із написами: “дру-
зі”, “успіх”, “здоров’я” і т.д. Вони ними можуть розраховува-
тися за послуги в кафе.

Служителі, одягнені у фартухи, приносять молодим клієн-
там меню і подають його.

Кожна дитина має вголос (у мікрофон) озвучити свій вибір. 
Потім “офіціант” озвучує всі назви страви, з чого вони виго-
товлені та ціну, яку потрібно заплатити.

Меню кафе “Спокуса”*
Назва страви З чого виготовлена Ціна

Гроші Бажання мати свої 
гроші Довіра

Цигарки Бажання бути таким, 
як усі Здоров’я

Бійка Злість: «Я йому дам!» Відсутність «2» у щоденнику
Здоров’я

Слава Все для мене Друзі, гарні стосунки

Пияцтво Бажання бути дорослим

Високі оцінки
Здоров’я
Успіх
Перспективне майбутнє

* — Доповніть меню іншими “стравами” на ваш вибір за зразком.

2
ДЕНЬ

Тема дня

«Підніжка»
Біблійна подія — диявол 

спокушує Ісуса в пустелі

Мета дня:

освітня: 4  з’ясувати з ді-
тьми, навіщо було сатані 
спокушувати Христа у пус-
телі і навіщо Христу по-
трібно було проходити че-
рез ці випробування;
виховна: 4  виховувати в 
дітей бажання тримати-
ся далі від спокус та пе-
ремагати їх, коли ті вже 
прийшли;
розвивальна: 4  розви-
вати в дітей праведне 
мислення.

Біблійна  
основа — Луки 4:1-13.
Найважливіша думка  
дня — Ісус не зосереджу-
вався на спокусі, Він зосе-
реджувався на Слові Бо-
жому, тому і переміг їх у 
пустелі.
Ключовий вірш:  “Досяг-
ла вас спроба не інша, тіль-
ки людська; але вір ний Бог, 
Який не допустить, щоб ви 
випробувалися більше, ніж 
можете” (1 Коринтян 10:13).
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Обговорення інсценівки. Варто стежити за реакцією дітей та ходом бесіди.
Яку страву вам подати? 
Що бажає ваша душа? 
Вам крадіжку з егоїзмом? Чи просту? 

Ця інсценівка має наочно проілюструвати дитині ціну, плату за гріх, хоча в кін-
цевому результаті — це смерть духовна, вічна розлука з Богом.

3. Проголошення теми дня

4. Оголошення

V. Біблійна година.
Урок 2 — “Підніжка”. У той час, коли проходить біблійна година, вільні члени 

команди, мається на увазі не наставники, моляться за дітей табору та за благосло-
венне проведення уроку. І так щодня.

VІ. Протягом дня практикуємо сьогоднішню тему
А) На території табору розставлено кілька пляшок підсоленої “Кока-коли”. 

Біля кожної з пляшок стоїть папірець із забороною: “Не торкатися!” Чи по-
слухаються діти?

Б) На дереві чи на стіні якоїсь будівлі висить папір із написом: “Не дивись 
угору!” Ті діти, котрі подивляться, — їх можна сфотографувати (хтось із лі-
дерів може сидіти на верхівці дерева чи на даху) або облити неслухняних 
водою.

VІІ. Робота гуртків

VІІІ. Обід
Перчинка сьогоднішнього обіду полягає в тому, що на столах кожної групи ле-

жать цукерки. Але цукерки — не прості, а з часником! Та про цей “сюрприз” не ма-
ють знати навіть наставники — не те що діти. Якщо кухарі табору погодяться напек-
ти сьогодні пампушок із часником до червоного борщу, щоб перебити запах у при-
міщенні, то це буде чудово!

Ціль часникових цукерок — надати дітям можливість на практиці відчути, що 
таке підніжка.

ІХ. Табірна гра “Лабораторія”
Є, умовно, 9 станцій. На цих станціях перебувають відповідно одягнені члени ко-

манди. Перша станція — випивка, друга — бійка, третя — шахрайство, четверта — 
карти, п’ята — тату, шоста — комп’ютерні ігри, сьома — лінь, восьма — списуван-
ня з ГДЗ, дев’ята — “Вконтакті”. На станції кожній команді даються бали і ставить-
ся підпис.

Діти всім табором розраховуються на 1, 2, 3, 4 і в такий спосіб утворюється чоти-
ри нових команди. Вибираються капітани. Вони від координаторів отримують схе-
му руху по станціях, які мають оперативно пройти, бо ця гра на швидкість.

На кожній зі станцій, дивлячись на його господаря, діти мають здогадатися, яким 
гріхом заражена ця людина і знайти для неї протиотруту. А ця протиотрута лише в 
Біблії. Для цього необхідно заздалегідь підготувати для кожного пункту папірці із 
трьома посиланнями на біблійні тексти, одне з яких — правильне, два — ні. Діти за 
цими посиланнями розгортають Біблію і шукають тексти та вирішують, який підхо-
дить до цієї ситуації, а який — ні.
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Під час цієї гри територією табору ходить “бабуся”, тягне 
за собою важкі мішки і гукає: “Допоможіть, допоможіть”. Діти 
будуть пориватися їй допомогти. А вона при цьому каже: 
“Оце накрала пшениці та несу додому, ніяк не можу донести. 
Треба ж курей чимось годувати…” Діти мають правильно від-
реагувати. Якщо допоможуть, піднесуть і нічого не скажуть, 
значить, потрібно зняти якусь кількість балів із цієї команди. 
Якщо ж пояснять їй те, що крадіжка — гріх і Біблія її засуджує, 
то отримують додатковий бал.

Х. Вечеря

ХІ. Вечірнє зібрання
1. “Криголам”. Гра “Потрійна пастка”
Два учасники стоять один навпроти іншого, перед ними на 

кріслі лежить приз. 
Ведучий рахує: “Один, два, три… надцять, один, два, три.. 

дцять!” і т.д. Перемагає той, хто виявиться найпильнішим і 
першим візьме приз, коли нарешті скажуть: “Три!” 

У цю гру можна зіграти в інший спосіб, під час читання 
вір ша, щоправда, російською мовою.

Расскажу я вам рассказ
В полтора десятка фраз.
Лишь скажу я слово “три”,
Приз немедленно бери! 

Однажды щуку мы поймали,
Рассмотрели, что внутри.
Рыбёшек мелких увидали,
И не одну, а целых... пять.

Мечтает парень закалённый 
Стать олимпийским чемпионом, 
Смотри, на старте не хитри, 
А жди команду: “Раз, два... марш!” 

Когда стихи запомнить хочешь,
Их не зубри до поздней ночи, 
А про себя их повтори, 
Разок, другой, а лучше... семь. 

Однажды поезд на вокзале 
Мне три часа пришлось прождать. 
Ну что ж, друзья, вы приз забрали. 
Я ставлю вам оценку “пять”. 

Якщо не встигають забрати приз, його забирає ведучий зі 
словами: “Ну что ж, друзья, вы приз не брали, когда была воз-
можность брать”.
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2. Табірне телебачення подає новини про виготовлення в Україні часникових цуке-
рок і їх завезення на територію табору

3. Представлення груп

4. Відео “Дівчинка і черв’як”

5. Свідчення про навернення до Бога лідерів

6. Проповідь
Ілюстрація до проповіді (за бажанням). На плакаті А-1 формату надруковано 

щільно одне до одного багато написів єдиного слова “спокуса”. Вся “територія” 
цього великого паперу просто “засипана” цим словом. Завдання дітей: вони мають 
підрахувати кількість слів “спокуса”.

Суть ілюстрації полягає в тому, щоб пояснити дітям одну просту істину — люди-
ну на кожному кроці підстерігає спокуса; її так багато, що й не злічити. Тому треба 
пильнувати своє серце, щоб не згрішити. А в цьому допоможе нам лише Бог.

7. Молитва

ХІІ. Спілкування в групах

ХІІІ. Відбій
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Тема дня

«Важлива 
справа»

Подія — Ісус цілу ніч 
проводить у молитві перед 

вибором дванадцятьох 
апостолів.

Мета:

освітня: 4  з’ясувати з ді-
тьми, навіщо було Христу 
так довго молитися перед 
вибором дванадцятьох;
виховна: 4  виховувати в ді-
тей звичку молитися пе-
ред виконанням будь-якої 
справи;
розвивальна: 4  розвивати 
в дітей потребу в молитві.

Біблійна  
основа — Луки 6:12-26
Найважливіша думка  
уроку — Ісус молиться пе-
ред виконанням важливої 
справи.
Ключовий вірш:  “Безпе-
рестанку моліться!” (1 Солу-
нян 5:17).

Хід дня
Ідея на день. Ми пропонуємо у цей день запровади-

ти молитовний режим. Даруйте, якщо вас образили. Ми ві-
римо і знаємо, що у ваших таборах є молитва. І вона займає 
не останнє місце у житті табору. Проте ми маємо на ува-
зі, щоб цей день був по-особливому молитовним. А саме — 
щоб кожна група перед початком будь-якої справи молилась. 
Ідея полягає в тому, аби початок справи у них асоціювався із 
молитвою.

І. Ранкова молитовна зустріч команди
Оскільки цього дня ми говоримо про молитву як основу 

всіх починань, то й почнімо день з молитви. Моліться за ді-
тей, один за одного, за те, аби кожен ваш захід прославляв 
Бога і досягав сердець дітей.

“І прийдуть на тебе всі оці благословення, і досягнуть тебе, коли ти 
слухатимешся голосу Господа, Бога свого” (Повторення Закону 28:2).

Вашій увазі пропонуємо цікавий матеріал, історичну до-
відку “У чому успіх США?”.

На малюнку — ПЕРША МОЛИТВА В КОНГРЕСІ 
(Спокен, Вашингтон)

Перша молитва в Конгресі принесла багато благословень. 
Всі питання того моменту стали вирішуватися швидко і без 
внутрішньої боротьби. Більше того, були закладені і духовні 
основи суспільства, в якому обов’язкова щорічна молитва у 
всі часи давала відчуття єдності нації і живе відчуття зв’язку 
поколінь.

Вчителька, дружина місіонера і мати дітей-місіонерів на 
Півдні Африки, якось показала картину журналістам. І, не 
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приховуючи тихого благоговіння, промовила: “Абсолютно всі 
нерозв’язні проблеми біля витоків американської свободи 
почали вирішуватися після звернення цих депутатів до Бога. 
Цей момент художник Томас Маттесон відтворив через 74 
роки після цієї події. Він назвав картину — “Перша молитва в 
Конгресі, 7 вересня 1774 року”.

На картині лише дві неточності: замість 56 учасників Кон-
гресу — 36; зал у той час мав інакший вигляд. Все інше — прав-
да: модний у ті роки одяг, зачіски в смаку традицій тих днів, 
старовинні книги, пташине пір’я для листа, щільно задрапі-
ровані вікна, склад присутніх. Багато хто з них через декілька 
років стане відомим і увійде до історії США: Джордж Вашинг-
тон, Джон Адамс, Патрік Генрі і так далі.

Чи здійснюється вона в теперішньому складі Конгресу, за-
питаєте ви?

У відповідь почуєте: “Так ... — і після паузи — з жалем: — 
Швидше, як традиція. Час такий”.

Господи, дай сили цьому народові, моєму теж, вистояти в Істині під на-
тиском часу.

День молитви
Ця традиція сягає своїм корінням 19 лютого 1795, коли пре-

зидент Джордж Вашингтон видав постанову про відділення 
Дня подяки. Щорічний день молитви був встановлений Кон-
гресом у 1952, а 1988 перший четвер травня був визначений 
як Національний день молитви.

Так 1935 року норвезький іммігрант Абрам Верейде запро-
понував місцевим бізнесменам і політикам зустрічатися, мо-
литися і вирішувати поточні питання у відповідній духовній 
атмосфері.

Успіх і суспільна користь від зустрічей привели до поя-
ви подібних “молитовних сніданків” по всій країні — Сан-
Франциско, Чикаго і ін. У 1942 році штаб-квартира молитов-
ного сніданку перемістилася у Вашингтон, де в організації 
брали участь сенатори і члени Палати представників.

Дуайт Ейзенхауер постановив додати президентський ста-
тус зустрічам. З того часу кожен перший четвер лютого під па-
тронатом президента США проходять молитовні сніданки.

Завдяки тому, що у свій час праотці американської нації 
починали свої справи молитвою, це послугувало запорукою 
успіху. І благословенням для всієї нації. Чи готові ми стати у 
молитовному проломі за свій народ, свою країну? Почнімо з 
дітей у таборі, молімося за них!

Не опускай руки!
Чарльз Сперджен казав: “Молитва повинна продовжува-

тися за будь-яку ціну! Деякі люди кажуть: “Сьогодні я туди 
не піду. Там всього лише молитовне зібрання”. Так, це так. Це 
всього лише мотор, але це — все. Підніміться на борт велико-
го океанського пароплава. Ви скажете: “Я був в салоні, я ба-

Всі 43 Президенти — 

християни:

12 — єпископальна церква,
8 — пресвітеріани,
4 — баптисти,
4 — методисти,
4 — унітаріани,
2 — квакери,
1 — конгрегаціоналіст,
2 — голландська реформа-

торська церква,
2 — церква послідовників 

Христа,
1 — католик,
3 — християни, які не зара-

ховували себе до певної 
конфесії.
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чив чудові апартанменти, приготовлені для пасажирів. Пре-
красне судно”. А на двигун ви дивилися? “Що? Сходити вниз, 
в машинне відділення? Я бачив, там внизу якісь замурзані 
люди, вогонь горить; але мені це нецікаво”. Але ви не маєте 
рації. Якби не було цих брудних кочегарів, прекрасний салон 
і красиві палуби були б даремні. Молитва — двигун церкви; 
вона дає їй енергію. Мені подобається бачити мотор в русі: 
моліться, моліться, моліться, моліться! Нікому не видна ко-
манда внизу, в підводній частині величезного корабля, при-
водить його в рух і змушує пливти до наміченої цілі. А ваш 
мотор добре працює?

ІІ. Зарядка

ІІІ. Сніданок

ІV. Ранкова лінійка
Сьогодні почніть лінійку без криголамів, а відразу пере-

йдіть до молитви.
 Як же можна починати табірний день без гімну? Отож, Гімн  

табору.

 Кілька пісень.

Гра “На якій сторінці лежить закладка”
(Ця книга може бути про молитву, але обов’язково гарно 

проілюстрована).
Цей конкурс вже давно має заслужену популярність. Його 

люблять і дорослі, й діти.
Ведучий показує книгу, в якій не менше 100 сторінок і яку 

хотів би мати кожен з дітей. Тому слід добре підготуватися до 
цього конкурсу. Книга має бути в твердій обкладинці, краси-
во оформлена, гарно ілюстрована. Ведучий показує книгу, і 
всі учасники бачать, в якій її частині лежить закладка. Веду-
чий говорить, скільки сторінок у цій книзі. Після цього почи-
нається змагання.

Ведучий повинен звернути особливу увагу на те, щоб не 
вигукували з місця, а підносили руку і говорили номер сто-
рінки лише після дозволу ведучого. Інакше може виникнути 
ситуація, в якій декілька чоловік одночасно претендувати-
муть на книгу.

Але насправді в 1 турі майже ніколи не виявляється пере-
можця, особливо якщо в книзі 300 і більше сторінок. Тоді хто-
небудь з учасників або сам ведучий пропонує зіграти в гру 
“Більше — менше”. Ось тут уже точно потрібна повна тиша. 
Відповіді приймаються лише при піднесенні рук. Ще одна 
умова — ведучий повинен повідомити, що, кажучи про но-
мер сторінки, він має на увазі праву сторінку.

 Пісня.

Зробіть необхідні оголошення. 
Не забудьте, що “серце” разом 
із координатором перевіряє 
золоті вірші.
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 Міні-сценка.

Сцена оформлена, як квартира, де проживають дві сестри. Сто-
їть стіл, на ньому — сніданок, приготовлений мамою. І на ньому ле-
жить записка: “Не забудьте зробити найголовнішу справу, аби день 
був успішним. А потім, поснідайте. Гарного дня! Мама”.

До кімнати входять дівчата. Говорять про щось своє… Прямують 
до столу. Помітивши записку, кидаються до неї наввипередки . Одна з 
дів чат першою встигає взяти лист.

— Ага, я перша. Ха-ха-ха…
— Ну то й що… Читай вже.
— (відкриває лист і зачитує) Це від мами. “Не забудьте зробити найголовнішу 

справу, аби день був успішним. А потім поснідайте. Гарного дня! Мама”.
— Я головну справу зробила, отож можу снідати. Яка смакота… Млинці з 

варенням…
— Стій-но. Це ти головну зробила справу, а мова йде про найголовнішу. І її зро-

била я (хоче починати їсти).
— Яку це ти найголовнішу справу зробила?
— Яку? Яку? Я почистила зуби! Ось бачиш, які білі. Такими не гріх і поснідати.
— А чому це ти вирішила, що це головна справа? Ось я найголовнішу справу зро-

била (говорить, ніби смакуючи), я підібрала собі одяг для сьогоднішнього дня і одяг-
ла! Поглянь, яка я красуня.

— Слухай-но. Мені подруга притчу розказала. І ти знаєш, ніби тебе описала.
— Справді? Я така відома, що про мене скоро фільми будуть знімати.
— Отож… Уяви собі, що це відбувається з тобою. Ти у кімнаті. Чуєш: у шафі щось 

шарудить. Відкриваєш, а це сукенка з моди виходить. (сміється, аж заливається) Це 
так реалістично. Ну просто, про тебе.

— І нічого не про мене! І…і…і не смійся. Хіба ти не знаєш, що за одягом зустріча-
ють? А у мене дуже важлива зустріч сьогодні.

— Ну, звісно! Куди нам… Тільки не можу погодитися, що вибір одягу — це най-
важливіша справа.

Починають сперечатися.

— А ти спробуй негарно одягненою зайти до якогось офісу? Побачимо!
— А ти спробуй гарно одягненою, але непідготовленою прийти на екзамен (з не-

почищеними зубами прийти до офісу)? Тоді побачимо!

Ще кілька хвилин сперечаються і помічають, що обидві спізнюються 
до школи (чи за своїми справами).

— Ой, через тебе я спізнююся!
— Це я через тебе спізнююся!

Розбігаються. Входить тато. Сідає у крісло і починає читати книгу. При-
ходять додому дівчата.

— Зробиш найголовнішу справу, буде гарний день! Нічого подібного!
— І не кажи.
— У тебе теж поганий день?
— Не те слово. Нічого не встигла, нічого не виходило… Одне слово: жах!
— У мене та ж ситуація. Таке враження, що всі змовилися.
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— (скептично) Це виходить що? Чи зробиш ти найголовнішу справу, чи ні? Успіх 
не від цього залежить.

Тато: А ви переконані, що почали день правильно? З найголовнішої справи?
Дівчата (запинаючись): Ну... ну… ну…
Тато: Яка справа є найголовнішою? З якої важливої справи варто починати день? 

Про це, дорогі друзі, ви дізнаєтеся під час біблійної години.

V. Біблійна година
Урок 3 — “Важлива справа”. Не забудьте, що вся команда, яка не проводить 

урок, збирається на декілька хвилин, аби підтримати молитовно наставників під 
час проведення уроку.

VІ. Робота гуртків

VІІ. Обід

VІІІ. Табірна гра “Що? Де? Коли?”
Згадайте, будь ласка, телевізійне шоу “Що? Де? Коли?” Згадали? Так-от, сьогод-

ні ми також його проведемо у себе в таборі, але трохи змінивши. Зробіть чотири 
“круг лих” столи, за ними сидітимуть команди. Відповідно, поділіть усіх дітей на 
чотири команди, щоб вони були рівносильні. Сьогодні вони змагатимуться між со-
бою. Ведучий одягається в костюм апостола, всі помічники-лідери — аналогічно. 
Кожна команда вибирає капітана, якому видається свисток. До кожної групи при-
ставляють лідера, який, реагуючи на свисток, підніматиме прапор, який у нього в 
руці. Ведучий, побачивши, хто перший підніме прапор, надасть тому право пер-
шим відповісти. Отож, 4 команди, 4 лідери з прапорами (можна, щоб у кожної ко-
манди був свій колір). Не забудьте про дошку, на якій помічник буде виставляти за-
роблені командою бали.

Гра складатиметься з кількох турів. Перемагає та команда, яка набере найбільшу кіль-
кість балів. Потурбуйтеся про музичне оформлення гри. (Обладнанням для гри ви можете 
скористуватися, зателефонувавши за номером (096) 916-70-5 (Онищук Іван).).

І тур
У цьому турі, якщо команда відповідає правильно, то отримує 1 бал. Якщо ні — рахунок команди супер-

ників збільшується автоматично на 1 бал.

“Запитання від апостола”

1. Симон: Христос реально допоміг моїй родині. Він прийшов у мій дім і зці-
лив одну людину. Як це відбулося?

2. Андрій: Христос любив дітей. Що Він сказав нам, коли ми, апостоли, забо-
роняли дітям підходити до Нього, коли Він проповідував?

3. Яків: Ісус турбувався про те, щоб ми були ситі. Одного разу Він вчинив чудо 
з ловлею риби. Як це відбулося?

4. Іван: Христос бажав людям вічного життя. Він вчив їх молитися. Як звучить 
ця молитва?

5. Пилип: Що відбулося з Христом, коли Лазар помер? Як Він його 
воскресив?

6. Варфоломій: Коли Господь вибирав 12 учнів, що Він зробив перед цим?

7. Матвій: Чи соромився Ісус грішників та митників? До кого у дім Він 
пішов?
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8. Хома: Господь дозволив торкнутися ран на Його ру-
ках та ногах. Коли і як це відбулося?

9. Яків Алфієв: З ким уночі розмовляв Ісус? Про що Він 
йому говорив?

10. Юда Яковів: Розкажіть напам’ять біблійний вірш з 
Євангелія від Івана 3:16.

ІІ тур. “Подумай”
Завдання: вам потрібно дати відповідь на запитання чи продовжити твер-

дження. Одна правильна відповідь — 5 балів.

1. Скільки часу молився Ісус перед вибором учнів? 
(Цілу ніч — Лк. 6:12).

2. Коли покликав Ісус учнів, щоб обрати дванадцятьох? 
(Коли настав день — Лк. 6:13).

3. Перерахуйте імена всіх учнів, яких вибрав Ісус. (Си-
мон (Петро), Андрій, Яків, Іван, Пилип, Варфоломій, 
Матвій, Хома, Яків Алфієв, Симон (Зилот), Юда Яко-
вий, Юда Іскаріотський — Лк. 6:14-16).

4. Продовжте речення: “Коли молитесь, говоріть …” 
(Лк. 11:2).

5. Продовжте визначення: молитва — це?
А) мистецтво;
В) розмова з Богом;
С) релігійний обряд;
Д) звичка старих людей.

6. Продовжте вислів: “Вся суть молитви полягає в двох 
словах — …” (Торрей).
А) “у зовнішності”;
В) “у безгрішності”;
С) “у Дусі”;
Д) “у словах”.

7. В який період дня варто молитися? (Завжди — 
Лк. 18:1, 1 Сол. 5:17).

8. Що має бути присутнє в молитві, аби на неї отрима-
ти відповідь? (Віра — Мт. 21:22).

9. На якому місці найкраще молитися? (На кожному 
місці — 1 Тим. 1:8).

10. Чию молитву чує Бог? (Молитву справедливих — Пр. 
15:29).

11. У чиє Ім’я варто молитися?
А) В ім’я діви Марії;
В) В ім’я всіх святих;
С) В Ім’я Ісуса Христа (Ів. 14:3, Ів. 15:16);
Д) В ім’я апостолів.

“Чорна скриня”
Загадка від апостола — Симона Зилота.

Запитання: У цій скрині лежить те, що змінило світ. Що 
це?

Музична пауза.

Виносять чорну скриню. У ній 
лежить Євангеліє. У цьому кон-
курсі команда, яка відгадає, 
отримує 10 балів.
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ІІІ тур. “Відгадай”

Каманда для команди:

1. Команди по черзі показують суперникам біблійну іс-
торію. Завдання інших команд — відгадати. За кожну 
правильно відгадану історію — 5 балів.

2. Групи гравців по черзі загадують слово з Біблії. Реко-
мендуємо слово загадати непросте. Кожна команда-
суперник може поставити по два чи три запитання. 
А потім наввипередки відгадують слово — 5 балів.

Завдання від ведучого для всіх команд:
3. Назвіть місце з Біблії, де використовувалася молитва 

і за яких обставин це було. Команди по черзі відпові-
дають. Та група, яка продовжуватиме наводити при-
клади, коли всі інші вичерпають свої відповіді, пере-
могла — 20 балів.

ІV тур. “Дослід”

Запитання. Який науковий дослід можна провести за до-
помоги цих речей?

Хто з команд придумає та покаже найбільш оригіналь-
ний дослід і дасть йому наукове обґрунтування, отримає — 20 
балів.

Коли всі команди покажуть свої варіанти відповіді, не за-
будьте їх похвалити і відповідно нагородити балами. А потім 
покажіть свій варіант, який стане висновком всієї гри.

Головна думка досліду: Бог чує мене, і я можу молитися впевнено.

У Біблії сказано, що ми можемо молитися впевнено, 
тому що Бог чує нас. Налийте в миску трішки води. Візьміть 
газету. Я впевнена в тому, що зараз покладу цю газету у 
воду, і вона не намокне.

Музична пауза

Виносять пев-
ні предмети: 
папір, прозо-
ра чашка чи 
склянка, миска 
та вода.
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Зімніть газету в тугу кулю і помістіть її на дно склянки так, 
щоб вона не випала. Потім відкритим кінцем поставте склян-
ку у воду. Якщо ви потім рівно піднімете склянку, газета за-
лишиться сухою.

Повітря легше, ніж вода. Ви не бачите його, але воно є. 
Саме воно не дало воді потрапити на газету. Ми не бачимо 
Бога, але коли ми молимося, Він поряд. Ми можемо молити-
ся впевнено тому, що Бог чує нас. Ми можемо говорити з Ним 
про все, в будь-який час, де завгодно. Він любить нас!

Після цього варто помолитись і подякувати Богу за цей та-
бір, за цю гру і найголовніше за те, що подав приклад постій-
ності в молитві.

Обговорення. Мораль гри. Апостоли бачили те, що ми ніко-
ли не побачимо. Але ми можемо знати те, що знали вони, коли 
будемо читати Біблію.

ІХ. Вечеря

Х. Вечірнє зібрання
1. Привітання

2. Гра для найкращих друзів чи подруг “Поворот на повітря-
ній кулі”

Для цієї гри потрібно 6 чоловік (2 пари хлопців і 1 — ді-
вчаток або навпаки). Поставте всіх учасників парами і дай-
те кожній парі надути по кульці. Після цього попросіть грав-
ців помістити кульку між животами. Завдання: не торкаю-
чись кулі руками, учасники в парах повертаються на 360 гра-
дусів (спочатку куля повинна опинитися між спинами грав-
ців, у кінці завдання — знову між животами). Найскладніше 
для учасників у цій грі — триматися на такій відстані один від 
одного, на якій кулька не лусне і не впаде на підлогу. Пара, в 
якої куля впаде, починає гру спочатку. Як тільки учасникам 
вдасться зробити вдалий поворот, вони повинні зробити так, 
щоб лопнула кулька (і знову ж все це без участі рук!).

3. Пісні

4. Криголам “Бу”
Лідери (кілька наставників, музрук, спортінструктор, кухарі 

чи охоронці, можна взяти дитину зі старшої групи — загалом, 
не більше 5-7 чоловік) стають за ширму, щоб діти їх не бачили. 
За сигналом, по черзі чи у будь-якому іншому порядку голосно 
виголошують “Бу” (один раз, у крайньому випадку — двічі).

Варто, аби із зали, де проходить зібрання, вийшли всі або 
майже всі лідери, щоб дітям важче було “вичислити”, хто за 
ширмою.

Завдання для дітей: відгадати, хто вигукнув ці слова.

Обговорення: Чи складно було відгадати, хто за ширмою? 
Чим саме завдання ускладнювалося? Що вам заважало? Що 
полегшило б завдання?

Не забудьте підрахувати бали і 
визначити переможця!
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Висновок: Відгадати можна лише того, кого добре знаєш, 
ким постійно спілкуєшся, разом проводиш час. Лише добре зна-
ючи всі особливості голосу свого друга, можна його вирізнити 
з-поміж тисячі інших. Навіть тоді, коли всі шумлять і заважають 
тобі чітко чути. А чи настільки чітко ми чуємо голос Бога? І чи чує 
наш голос у молитві Господь? Про це ми говорили протягом дня і 
на цій зустрічі підіб’ємо підсумок.

5. Пісня

6. Інсценівка

Молитва дитини
Діти грають у дворі. Але їм не вистачає іграшок. Тоді хтось 

із них каже, що потрібну іграшку можна попросити у Бога, 
Який все може дати. Вони вирішують, що ж Йому замовити. 
Дівчатка просять ляльок, але хлопчики хочуть машинку. Вони 
все-таки вирішують просити машинку і починають молитися 
приблизно так: “Господи! У нас немає машинки. Дай нам ма-
шинку! Будь ласка!”

Діти бачать, що Бог їм нічого не дав. Тоді вони вирішують, 
що неправильно молилися. Одна дівчинка каже, що під час 
молитви потрібно заплющувати очі. Вони повторюють мо-
литву із заплющеними очима. Знову нічого не виходить.

Тоді хтось із дітей каже, що молитися треба стоячи на колі-
нах, тому що його тато так молиться. Діти моляться стоячи на 
колінах. Знову невдача.

Далі можна вигадати ще кілька пропозицій, як моли-
тися, щоб Бог їх почув. Врешті-решт, усі вони виявляються 
безмовними.

Тоді діти ставлять запитання глядачам, чи знають ті, як 
треба молитися, щоб Бог їх почув.

КІНЕЦЬ

7. Фото — слайд-шоу (зробіть його цікавим, кумедним та ори-
гінальним. Намагайтеся зробити так, аби кожне дитя могло 
побачити себе на фото. Для них це дуже важливо).

8. Відео: фільм “Притчи” (уривок “Молитва”) + на диску урив-
ки роликів про силу молитви.

9. Відео “Пойду молиться”

10. Пісня “Моя молитва” (можливо, у вас є гарна пісня про 
молитву).

11. Інсценівка

Отче наш
На сцену виходить героїня і починає молитися. Їй відповідає 

Бог, але Його невидно, чути лише голос. Слова Бога — великими 
буквами, героїні — маленькими.

ТЕМА:  4 Суть молитви — як 
молитися, щоб Бог почув
ДІЙОВІ ОСОБИ:  4 Декіль-
ка чоловік, що виконують 
роль дітей
РЕКВІЗИТ: 4  Дитячі іграшки
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Отче наш, сущий на небесах.

ТАК-ТАК.

Не перебивайте мене, я ж молюся!

АЛЕ Ж ТИ КЛИКАЛА МЕНЕ.

Кликала Тебе? Я не кликала, я молюся: “Отче наш, сущий на небесах…”

НУ ОСЬ, ЗНОВУ.

Що знову?

ТИ ПОКЛИКАЛА МЕНЕ. ТИ СКАЗАЛА “ОТЧЕ НАШ, СУЩИЙ НА НЕБЕСАХ”. ОСЬ 
Я. ЧОГО Ж ТИ ХОЧЕШ?

Та я ж нічого не мала на увазі. Знаєш, я всього лише молилася на цей день. Я зав-
жди молюся “Отче наш”. Мені це подобається: неначе переживаєш почуття вико-
наного обов’язку.

ГАРАЗД, ПРОДОВЖУЙ.

Нехай святиться ім’я Твоє...

ПОЧЕКАЙ, ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ?

Що?

“СВЯТИТЬСЯ ІМ’Я ТВОЄ”?

Це означає… Це означає…. Ну, треба ж... Я не знаю, що це означає. Та і звідки 
мені знати? Просто частина молитви. До речі, а що це означає?

ЦЕ ОЗНАЧАЄ ПОВАЖНЕ, СВЯТЕ СТАВЛЕННЯ ДО МОГО ІМЕНІ.

Трохи зрозуміла. Я раніше ніколи не думала над цими словами: “Нехай святить-
ся ім’я Твоє... Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на 
землі.”

ТИ НАСПРАВДІ ЦЬОГО ХОЧЕШ?

Ну так, а чом би й ні?

А ЩО ТИ ДЛЯ ЦЬОГО РОБИШ?

Роблю? Напевно, нічого. Я просто вважаю, що було б непогано, якби Ти керував 
тут, на землі, всіма справами так само, як Ти керуєш там, на небі.

А ТОБОЮ Я КЕРУЮ?

Ну, я ходжу до церкви.

ТАК, АЛЕ ЦЕ НЕ ТЕ, ПРО ЩО Я ТЕБЕ ПРОСИВ. А ЯК БУТИ З ТВОЄЮ ЗВИЧКОЮ 
ГОВОРИТИ ЛЮДЯМ НЕПРАВДУ? ТУТ У ТЕБЕ СПРАВДІ ПРОБЛЕМА. А ЩЕ ВСІ 
СВОЇ ГРОШІ ТИ ВИТРАЧАЄШ НА СЕБЕ.

Не треба мені докоряти. Я анітрохи не гірша, ніж деякі інші члени нашої 
церкви.

ВИБАЧ, Я ДУМАВ, ЩО ТИ МОЛИШСЯ ПРО ТЕ, ЩОБ ВИКОНАЛАСЯ МОЯ ВОЛЯ. 
ЯКЩО ЦЕ СПРАВДІ СТАНЕТЬСЯ, ТО ЛИШЕ З ТИМИ, ХТО ПРО ЦЕ МОЛИТЬСЯ, 
ЯК, НАПРИКЛАД, ТИ.

Так, звичайно. Я думаю, у мене і справді є недоліки. Ти назвав ці. Я змогла б на-
звати і деякі інші.

Я ТЕЖ.
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Я не дуже багато думала про це досі, але я дуже хочу позбутися їх!

ЦЕ ВЖЕ ДОБРЕ. МИ ПРАЦЮВАТИМЕМО РАЗОМ: ТИ І Я.

Господи, мені вже потрібно закінчувати. Сьогодні молитва виходить набагато 
довшою, ніж зазвичай. Хліб наш насущний дай нам на цей день.

ДО РЕЧІ, ПРО ХЛІБ. Я ЩОДНЯ ДАЮ ТОБІ ХЛІБ НАСУЩНИЙ, А ОСЬ ПРО ДУХОВ-
НЕ ТИ ЗАБУВАЄШ.

Що Ти маєш на увазі?

СКАЖИ, КОЛИ ТИ ВОСТАННЄ ВДУМЛИВО ЧИТАЛА МОЄ СЛОВО? А ІНКОЛИ 
ТИ І ЗОВСІМ ВІДДАЄШ ПЕРЕВАГУ ТЕЛЕВІЗОРУ.

Я… я... Я не хочу Тебе засмучувати, Господи!

ГАРАЗД, ПРОДОВЖУЙ. МЕНЕ ЦІКАВИТЬ НАСТУПНА ЧАСТИНА ТВОЄЇ 
МОЛИТВИ.

Я боюся.

ЧОГО Ж ТИ БОЇШСЯ?

Я знаю, що Ти скажеш.

МОЛИТВА — НЕБЕЗПЕЧНА РІЧ. ПІСЛЯ МОЛИТВИ ТИ МОЖЕШ ЗМІНИТИСЯ. 
ЦЕ ТЕ, В ЧОМУ Я НАМАГАЮСЯ ТОБІ ДОПОМОГТИ. ТИ КЛИКАЛА МЕНЕ, І ОСЬ 
Я ТУТ. ПІЗНО ЗУПИНЯТИСЯ. ПРОДОВЖУЙ!

Пробач нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим.

А ЯК ЩОДО СЕРГІЯ?

Я так і знала! Я знала, що Ти його пригадаєш. Але ж, Господи, він обдурив мене. 
Виманив гроші і тепер не віддає. Я повинна розрахуватися з ним!

А ТВОЯ МОЛИТВА? ЯК БУТИ З ТВОЄЮ МОЛИТВОЮ?

Я не це мала на увазі в ній.

ГАРАЗД. У БУДЬ-ЯКОМУ ВИПАДКУ ТИ СКАЗАЛА ПРАВДУ. АДЖЕ ЦЕ ТАК НЕ-
ПРИЄМНО — НОСИТИ В СОБІ ЦЕЙ ВАНТАЖ СМУТКУ Й ОБРАЗИ. ЧИ НЕ ТАК?

Так, але мені стане легко лише після того, як я поквитаюся з Сергієм. Він ще пош-
кодує, що так вчинив зі мною!

ЛЕГШЕ ТОБІ ВІД ЦЬОГО НЕ СТАНЕ. БУДЕ ЛИШЕ ГІРШЕ. ПОМСТА — НЕПРИ-
ЄМНА РІЧ. ПОДУМАЙ, ЯК ЗЛЕ ТОБІ ЗАРАЗ. АЛЕ Я МОЖУ ЦЕ ЗМІНИТИ.

Можеш? Просто зараз?

ПРОБАЧ СЕРГІЮ — І Я ПРОБАЧУ ТОБІ. ТОДІ ЗЛІСТЬ І ГРІХ БУДУТЬ ПРОБЛЕ-
МАМИ СЕРГІЯ, А НЕ ТВОЇМИ. МОЖЛИВО, ТИ ВТРАТИШ ГРОШІ, АЛЕ НАТО-
МІСТЬ ОТРИМАЄШ СПОКІЙ У СЕРЦІ.

Так. Ти правий! Ти правий, як завжди. Мені краще бути з Тобою, ніж мстити Сер-
гію (пауза, зітхання). Добре. Добре, я прощаю йому. Допоможи Сергію знайти пра-
вильну дорогу в житті, Господи. Або якось покажи йому Свою дорогу.

ОСЬ ТАК. ЧУДОВО! ЯК ТИ ПОЧУВАЄШСЯ?

Гм-м-м. Непогано, зовсім непогано. Я почуваюся зараз дуже навіть добре. Знаєш, 
сьогодні я ляжу спати зі спокійною душею вперше за довгі роки.

АЛЕ ТИ ЩЕ НЕ ЗАКІНЧИЛА СВОЮ МОЛИТВУ. ПРОДОВЖУЙ.

Так, так, добре. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
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ДОБРЕ. Я ЦЕ ЗРОБЛЮ, АЛЕ ТИ НЕ СТАВ СЕБЕ В ТАКІ ОБСТАВИНИ, ДЕ МОЖЕШ 
БУТИ СПОКУШУВАНОЮ.

Що Ти маєш на увазі?

ЗМІНИ КОЛО СВОЇХ ДРУЗІВ. ДЕЯКІ З ТВОЇХ ТАК ЗВАНИХ ДРУЗІВ ПОЧИНА-
ЮТЬ ВПЛИВАТИ НА ТЕБЕ. ТАК ВОНИ НЕВДОВЗІ ВТЯГНУТЬ ТЕБЕ В НЕДОБ-
РІ СПРАВИ. НЕ ОБМАНЮЙСЯ. ВОНИ ВДАЮТЬ, ЩО ПРОСТО РОЗВАЖАЮТЬ-
СЯ, АЛЕ ДЛЯ ТЕБЕ ЦЕ МОЖЕ СТАТИ КІНЦЕМ. І НЕ КОРИСТУЙСЯ МНОЮ, ЯК 
ПАЛИЧКОЮ-ВИРУЧАЛОЧКОЮ.

Я цього не розумію.

ТИ РОЗУМІЄШ, ТИ РОБИЛА ЦЕ БЕЗЛІЧ РАЗІВ. ПОТРАПЛЯЄШ У ВАЖКУ СИТУА-
ЦІЮ, У ТЕБЕ ВИНИКАЮТЬ ПРОБЛЕМИ, ЯК ТОДІ НА ДИСКОТЕЦІ, ПАМ’ЯТАЄШ? 
А ПОТІМ ТИ ПРИБІГАЄШ ДО МЕНЕ: “ГОСПОДИ, ДОПОМОЖИ! Я ОБІЦЯЮ ТОБІ, 
ЩО БІЛЬШЕ ТАК НІКОЛИ НЕ ЗРОБЛЮ”. ПАМ’ЯТАЄШ ДЕЯКІ З ТАКИХ ДОМОВ-
ЛЕНОСТЕЙ, ЯКІ ТИ НАМАГАЛАСЯ УКЛАСТИ ЗІ МНОЮ?

Я шкодую про це, Господи. Мені справді шкода. Досі я думала, що головне — це 
молитися щодня молитвою “Отче наш”, а потім робити, що мені подобається. Я не 
чекала, що так станеться.

А ЗАРАЗ ЗАКІНЧИ-НО СВОЮ МОЛИТВУ.

Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.

ЗНАЄШ, ЩО ПРИНОСИТЬ МЕНІ СЛАВУ? ЧОМУ Я СПРАВДІ РАДІЮ?

Не знаю. Але я хотіла б знати. Тепер я хочу догодити Тобі. Я бачу, що плутанина 
вийшла в моєму житті. Тепер я хочу бути Твоїм послідовником, я хочу бути схожою 
на Тебе, щоб люди бачили в мені Твою святість.

ТИ ЩОЙНО САМА ВІДПОВІЛА НА ЦЕ ЗАПИТАННЯ.

Я відповіла?

ТАК. ТЕ, ЩО ПРОСЛАВЛЯЄ МЕНЕ, — ЦЕ КОЛИ ЛЮДИ, ТАКІ, ЯК ТИ, ЩИРО 
ЛЮБ ЛЯТЬ МЕНЕ. І Я БАЧУ, ЩО ЦЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ МІЖ МНОЮ І ТОБОЮ ТЕ-
ПЕР, КОЛИ ТІ СТАРІ ГРІХИ УСУНУТІ З ДОРОГИ. ТАК, НЕМОЖЛИВО РОЗПОВІ-
СТИ ВСЕ, ЩО МИ МОЖЕМО ЗРОБИТИ ТЕПЕР З ТОБОЮ ВДВОХ.

Господи, давай поглянемо, що ми зможемо зробити з мене?

ДАВАЙ ПОГЛЯНЕМО.

КІНЕЦЬ

12. Свідчення одного з лідерів (бажано, щоб у розповіді обов’язково пролунали сло-
ва: “Я люблю Ісуса за те, що чує мою молитву, навчив мене молитися...”).

13. Проповідь

ХІ. Спілкування в групах

ХІІ. Відбій
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Хід дня
І. Ранкова молитовна зустріч команди

ІІ. Зарядка

ІІІ. Сніданок

ІV. Ранкова лінійка
1. Привітання
Ведучий 1. Агов, ходімо швидше! Вже ось діти зібралися 

на лінійку, а ти ще не поспішаєш! Не підводь мене! Будь лю-
диною! Ходімо вже!

Ведучий 2. Ну що ти оце починаєш? Встигнемо ще. Я ось 
ніяк прокинутися не можу. Дай хоч каву доп’ю!

Ведучий 1. Яка кава? Ходімо, ми ж не можемо змусити 
весь табір чекати!

Ведучий 2. Ну будь же ти людиною, врешті-решт! Дай до-
пити каву!

Ведучий 1. Ні, моє терпіння вичерпане. Я починатиму лі-
нійку без тебе.

Ведучий 2. Добре…. Ходімо вже…. Не можеш ти мене 
зрозуміти.

2. Пісня. Гімн. Представлення золотих віршів.
(Під час співу ведучий 2 постійно сідає, вдає, ніби йому дуже 

важко стояти).
Ведучий 1. Ну скільки можна тобі повторювати: “Будь лю-

диною!” Всі бадьорі, веселі, лише ти підводиш усю команду. 
Не можна так довго вранці спати. Не можна думати лише про 
себе. Швидко бери себе в руки! І стань нарешті людиною!

Ведучий 2. Що ти заладив: “Будь людиною, будь люди-
ною!” Я, по-твоєму, хто? Хіба ж я не людина? Людина, зда-
ється. Координатор, але ж і людина! Ось голова є, дві руки, дві 
ноги. Все, як у людей. Спати хочу, як усі люди. Хіба ж я не лю-
дина, що ти постійно повторюєш одне і те ж?

Ведучий 1. Бачу, ти нічого не розумієш. Ну що ж, тоді про-
поную тобі переглянути одну історію. Можливо, хоч тоді ти 
зрозумієш. Хоча це лише “можливо”…

3. Інсценівка
За комп’ютером сидять брат із сестрою, постійно 

сперечаються.
Сестра. Ну, будь ласка, дай мені зайти “В контакт”. Там 

мені таке відео мали скинути цікаве. А ще подруга написала 
повідомлення. Знаєш, як мені це важливо! Ну будь людиною! 
Ну дай хоч на трішечки зайти!

Брат. Так, не заважай мені! Ти що, не бачиш? Я ж граю! 
Сьогодні хочу побити свій рекорд, а ти мені заважаєш. Тато 
ж лише на півгодини дозволив увімкнути комп’ютер, я зара-
ди цього весь посуд після сніданку перемив. Будь людиною, 
не заважай!

4
ДЕНЬ

Тема дня

«Будь 
Людиною»
Подія — весілля в Кані 

Галілейській

Мета:

освітня: 4  з’ясувати з діть-
ми, чому Ісусу небайдужі 
людські проблеми;
виховна: 4  виховувати в ді-
тей любов до Христа та ба-
жання творити добро;
розвивальна: 4  розвивати 
розуміння біблійних істин.

Біблійна  
основа — Івана 2:1-11
Найважливіша думка  
уроку — Ісус небайдужий 
до проблем людини.
Ключовий вірш:  “А робля-
чи добро, не знуджуймо-
ся, бо часу свого пожнемо, 
коли не ослабнемо” (Гала-
тів 6:9).
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Сестра. Бач, який ти! Ти лише сьогодні посуд мив, а я щодня це роблю! Я заслу-
говую на комп’ютер більше! Ну будь людиною, дай хоч гляну, хто в он-лайні зараз! 
Ну як я щось робитиму, коли не знатиму цього?..

Брат. Так, не починай тут лише скиглити! Я зайнятий серйозною справою. Це ж 
стратегічна гра! Я ж не дивлюся оновлення друзів годинами, як деякі це роблять. І 
не коментую фото. Я завойовую ціле місто! Так моє мислення і логіка тренуються! 
Тому будь людиною, не заважай мені розвиватися!

Сестра. Це ти будь людиною! Як ти не розумієш? У мене там 567 друзів. І всі мене 
люблять, всі хочуть зі мною дружити. А якщо мені хтось написав уже, поки ти тут 
граєш? А якщо сердечко під авою поставив? Ти ж руйнуєш усе моє особисте життя!

Брат. Ну от, програв через тебе. Я ж просив: “Будь людиною! Не заважай мені!”…. 
Тепер все спочатку треба грати. Ось так завжди… Все через тебе!

Заходить мама. Діти, будьте людьми! Скільки ж я вас просила, приберіть у сво-
їх кімнатах. Я ж сама не впораюся з цим. Досить сваритися через ігри. Краще допо-
можіть мені. Будьте, нарешті, людьми!

Ведучий 1. То як? Зрозумів уже, що означає бути людиною?
Ведучий 2. Ой, ну, якщо чесно, то щось не дуже…
Ведучий 1. Що ж, тоді ходімо на урок. Може, хоч там зрозумієш?
Ведучий 2. Звісно, на уроках я завжди дізнаюся багато нового. Тому, друзі, ході-

мо вчитися!
4. Молитва.

V. Біблійна година
Урок 4 — “Будь людиною”. Не забудьте, що вся команда, яка не проводить уро-

ку, збирається на декілька хвилин, аби підтримати молитовно наставників під час 
проведення уроку.

VІ. Робота гуртків

VІІ. Обід
(На кожному столі поставте табличку з написом “Потурбуйся про сусіда право-

руч”. Діти мають зробити під час обіду щось приємне тому, хто сидить праворуч 
них).

VІІІ. Вільний час
Сьогодні варто зробити вільний час перед табірною грою, аби вечеря була свят-

ковим бенкетом (див. загальну табірну гру).

ІХ. Табірна гра “Весільний бенкет”

Ціль гри: навчити дітей допомагати іншим, бачити проблеми і відповідати на потреби 
ближніх.

Хід гри
Оскільки історія, яку розглядали діти на біблійному уроці, пов’язана з весіллям, 

то й гра також стосується цієї події. А суть табірної гри така: подружня пара готу-
ється до святкового обіду, вони відзначають річницю весілля. Але влаштувати бен-
кет самотужки не можуть: багато гостей і клопотів. Тому вони й звертаються по до-
помогу до дітей. Варто яскраво розіграти цю святкову подію: потурбуватися про 
весільне вбрання пари, урочисту оздобу залу, марш Мендельсона.

Кожній групі дається індивідуальний маршрут з пунктами, на яких вони допо-
магатимуть у підготовці до весілля. На маршрутах за виконання завдань їм став-
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лять відмітки. Ця гра на швидкість та якість, головний приз — запрошення на свят-
ковий бенкет.

1. Ательє. Кожна група із підручних матеріалів готує святкове вбрання для 
одного свого представника.

2. Вітальна пісня. Потрібно скласти пісню-привітання молодим, в якій ма-
ють бути такі слова: любов, щастя, сонце, квіти, свято, посмішка і т.п.

3. Весільний букет. Потрібно приготувати великий букет, який вони подару-
ють нареченій.

4. Подарунок. Із підручних матеріалів група готує подарунок молодій парі.

5. Салон краси. Кожна група (і хлопці, і дівчата) роблять святкову зачіску од-
ному представнику своєї команди.

6. Святкове меню. Кожна група має почистити 15 картоплин.

7. Весільний коровай. Кожна група готує торт, перемащуючи вафлі згуще-
ним молоком. (Проте спочатку не забудьте нагадати дітям, що потрібно 
добре вимити руки!).

8. Святковий декор. Потрібно надути 10 кульок.

9. Весільний екіпаж. Потрібно всім разом урочисто, під музику перевезти 
з одного місця на інше святково прикрашену тачку. Скажіть, що так діти 
тренуються везти наречену.

10. Добре серце. На цьому пункті серце дарує дітям нагороди за те, що вони 
так сумлінно допомагають у підготовці до свята. Воно прикріплює до одя-
гу кожній дитині невеличке серце (або ж діти повинні вирізати ці серця са-
мотужки). Тут треба зробити висновок, що допомагати іншим — це дуже 
добра важлива і благородна справа. Від цього тішиться кожне серце. І саме 
так робив Ісус Христос, коли бачив потреби людей. Серця, подаровані ді-
тям, пізніше стануть перепусткою на святковий бенкет. Проте вони дізна-
ються про це згодом.

Після гри ті групи, в яких є серця, подаровані на пункті “Добре серце” (а це всі діти 
табору), урочисто запрошують на святковий бенкет (це може бути полуденок або 
вечеря).

Х. Вечеря (бенкет)
Під час вечері кожна група співає нареченим пісню-привітання, даруючи букет 

і подарунок, виготовлені під час табірної гри. Кожну групу варто нагородити яко-
юсь номінацією (наприклад, “Найкращий букет”, “Наймилозвучніша пісня”, “Най-
красивіше вбрання” тощо). А на десерт діти їстимуть торт, який самі й приготува-
ли під час гри.

ХІ. Вечірнє зібрання
1. Привітання ведучих із залом

2. Пісня

3. Гра “Нагодуй ближнього”
На сцену запрошують 6 дітей, яких розділять на 3 пари. Всім учасникам зав’язують 

очі. Завдання кожній парі: нагодувати якнайшвидше один одного тістечком із 
зав’язаними очима.

4. Новини дня
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“Серце” розповідає новини табору. Окрім всього іншого, слід закцентувати увагу 
на тому, що трапилася подія, яка увійшла до Книги рекордів табору — весілля з най-
більшою кількістю помічників.

5. Вручення “Літопису табору” одній із груп для того, аби вони записали туди свої від-
гуки та враження (див. урок 1).

6. Відео “Роби добро — і воно до тебе повернеться”.

7. Свідчення членів команди за темою дня.

8. Інсценівка.
Юнак стоїть на колінах і просить у Господа: “Боже, допоможи мені, будь ласка. 

Я так хочу виконувати Твою волю, бути використаним Тобою і не жити для себе!” 
Раптом дзвонить телефон.

Дівчина з телефоном. Алло. Привіт! Це я, твоя однокласниця Олена. Допомо-
жи мені! Маму поклали до лікарні. Я не знаю що робити, які ліки купувати, куди 
їхати.

Юнак. Так, усе, дзвони “103”, там все скажуть. Не заважай, я тут зайнятий, спіл-
куюся з Господом (кидає слухавку і знову починає молитися). Господи, я так хочу бути 
потрібним Тобі, хочу служити тільки Тобі. Використовуй мене для Своєї слави.

Стук у двері. Вбігає чоловік і благає про допомогу, по сусідству горить дитячий 
будинок.

Юнак. Так, хто я вам тут? Дзвоніть до пожежників! Скільки можна! У мене тут 
дуже важлива розмова з Богом. Мені не до ваших проблем! До побачення! (Зачиняє 
двері і далі продовжує молитися). Господи! Я так хочу бачити Тебе. Хочу все життя 
служити Тобі й називатися Твоїм дитям. Хочу виконати Твою волю. Допоможи мені 
в цьому! Благаю Тебе! Хочу чути Твій голос.

Заходить хлопчик-жебрак.
Хлопчик. Може, ви маєте крихточку хліба для мене? Так їсти хочеться. Хоч тріш-

ки, бо я вже 2 дні нічого не їв.
Юнак. Господи, я хочу чути Твій голос. А тут якісь незрозумілі голоси заважають. 

(До хлопчика). Так, іди звідси швиденько. Ти що, не бачиш, я хочу почути голос Бога, 
хочу виконати Його волю. А такі, як ти, мені не дають це зробити (проганяє хлопця, 
далі молиться). Господи, ці люди всі заважають мені Тобі послужити, відволікають 
увесь час. Але я так хочу Тобі служити!

Стук у двері. Заходять попередні герої (дівчина з телефоном, чоловік після пожежі, 
хлопчик-жебрак).

Юнак. Та коли ж це все скінчиться! Знову ви? Що вам усім треба від мене?
Дівчина. Сьогодні тричі до тебе приходив Господь.
Чоловік. Він тричі давав тобі можливість послужити Йому, виконати Його волю.
Хлопчик-жебрак. Проте ти так і не впустив Його. Так і не зміг побачити 

Господа.
9. Проповідь

10. Молитва

11. Оголошення

ХІІ. Спілкування в групах

ХІІІ. Відбій
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ІСУС ЗНАЄ, ЩО ТИ ВІДЧУВАЄШ
Ісус знає, що ти відчуваєш. На роботі — “під прицілом”? Ісус 

знає, що ти відчуваєш. Потрібно зробити більше, ніж людині 
під силу? Так само було з Ним. Люди беруть від тебе більше, 
ніж дають? Ісус розуміє. Ти дорогий Йому. Дорогий настіль-
ки, що Він став таким, як ти, щоб ти прийшов до Нього.

Як маленький хлопчик у цій історії, Ісус дивиться на тебе з 
серцем, повним співчуття. Він знає, що ти — особливий. Хлоп-
чик увійшов до зоомагазину. Він шукав цуценя. Продавець 
показав йому на підстилку в ящику. Хлопчик поглянув на со-
баченят. Він узяв кожного з них, поглянув і поклав назад.

Через кілька хвилин він підійшов до продавця і сказав: 
“Я вибрав одного, скільки він коштує?” Йому назвали ціну, і 
хлопчик пообіцяв прийти через кілька днів із грошима. “Не 
запізнися, — сказав продавець, — таких собаченят швидко 
розкуповують”. Хлопчик озирнувся і посміхнувся: “Я не бо-
юся, — сказав він, — мій буде тут”. Хлопчик пішов працюва-
ти: полоти, мити вікна, чистити двори. Він працював старан-
но і економив гроші. Коли було достатньо для покупки, він 
повернувся в магазин. Підійшов до каси і простягнув пачку 
зім’ятих купюр. Продавець ретельно розсортував і перераху-
вав гроші. Після цього посміхнувся хлопчикові і сказав: “Усе 
правильно, синку, можеш узяти своє цуценя”. Хлопчик потяг-
нувся до задньої стінки ящика, дістав худе собаченя і хотів 
вирушати. Продавець зупинив його. “Не бери цього собаче-
няти, — заперечив продавець. — Він — кульгавий. Він не змо-
же грати. Він ніколи не бігатиме за тобою. Він не зможе при-
нести палицю. Візьми одного зі здорових”. “Ні, спасибі, — від-
повів хлопчик, — це якраз таке собаченя, яке я шукав”. Коли 
хлопчик вирушив додому, продавець хотів сказати ще щось, 
але зупинився.

Раптом він зрозумів. З-під низу брюк хлопчика виглядали 
скоби — скоби для кульгавої ноги. Чому хлопчикові потріб-
ний був саме це цуценя? Бо він знав, що воно відчувало. І він 
знав, що воно — особливе.

ІІ. Зарядка

ІІІ. Сніданок

ІV. Ранкова лінійка
1. Спів гімну та молитва

2. Перевірка золотих віршів
“Серце” табору разом із координатором перевіряє золоті 

вірші у дітей.
3. Пісня

5
ДЕНЬ

Тема дня

«Місце 
зустрічі 
змінити 
можна»

Подія — Ісус у домі Закхея

Мета:

освітня: 4  з’ясувати з ді-
тьми, чому Ісус став ініціа-
тором гостини у Закхея;
виховна: 4  виховувати в ді-
тей сміливість виправляти 
свої помилки;
розвивальна: 4  розвивати 
в дітей власну думку щодо 
правди та неправди.

Біблійна основа —  Єван-
геліє від Луки 19:1-10.
Найважливіша думка  
уроку — Бог виходить на-
зустріч тим, хто хоче Його 
бачити.
Ключовий вірш:  “Що ба-
жав він Мене, то його збе-
режу, зроблю його силь-
ним, — бо знає Ім’я Моє 
він; як він Мене клика-
тиме, то йому відповім” 
(Псалом 90:14-15).
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4. Міні-сценка
На сцену виходять діти, однолітки (хлопчики та дівчатка). 

Жваво починають обговорювати найважливішу подію міся-
ця — День народження їхнього друга та футбольного капіта-
на. Кожен хоче виділитись і подарувати найкращий подару-
нок, аби стати його найкращим другом. Удосталь обговорив-
ши це питання, хлопці починають грати у футбол, а дівчача 
сідають на трибуни, аби вболівати (при цьому гортають мод-
ні журнали і обговорюють різний брендовий одяг, аби мати 
гарний вигляд на вечірці). Тим часом на полі — боротьба за 
гол. У розпалі гри, коли робиться перерва, до футболістів під-
ходить ровесник–християнин, який проситься у гру. Хлопці 
відмовляються його прийняти, оскільки бояться, що їх засмі-
ють, якщо вони приймуть його у гру. Вигадують чудернаць-
кі відмовки. (“Розумієш, у нас уже сформована команда. І 
без свого капітана ми не можемо просто нікого прийняти. А 
ось він іде”). Нарешті, дочекавшись лідера групи, футболісти 
сподіваються, що він не дозволить “нахабі” грати з ними. Та 
вони помилились, і капітан дозволяє. Всі розгублені, почина-
ють його відмовляти, роблячи акцент на тому, що такий вчи-
нок може негативно вплинути на імідж. Та хлопець непохит-
ний. І останньою фразою всіх вражає:

— Взагалі-то, я Ігоря запросив до себе на День народження. 
І він єдиний чесний зі мною, — розвертається до нового дру-
га: — Пішли, Ігоре, мені потрібна буде твоя допомога у підго-
товці до мого свята.

Капітан з християнином розвертаються і йдуть геть, зали-
шивши всіх враженими від свого вчинку.

V. Біблійна година
Урок 5 — “Місце зустрічі змінити можна”. Не забудьте, 

що вся команда, яка не проводить уроку, збирається на де-
кілька хвилин, аби підтримати молитовно наставників під 
час проведення уроку.

VІ. Робота гуртків

VІІ. Обід

VІІІ. Табірна гра “Фотоекстрім”

У цій грі групи змагаються між собою. Кожна група виконує 
поставлені завдання під керівництвом свого наставника. Проте 
наставник виконує роль фотографа.

Інвентар: фотоапарат та аркуш із вказаними завдання-
ми. Якщо у вашому таборі немає достатньої кількості фотоа-
паратів, не страшно. Я переконана, що в більшості ваших ді-
тей у таборі є мобільні телефони, а в більшості телефонів є 
функція “фотоапарат”. Вам лишень потрібно потурбуватися 
про шнури та перехідники, аби “перекинути” фотографії на 
комп’ютер.

Що таке імідж? (Імідж лю-
дини — це думка про цю лю-
дину в групи людей у результа-
ті сформованого в їхній психіці 
образу цієї людини, що виник-
ла через безпосередній їхній 
контакт з цією людиною або 
завдяки отриманій про цю лю-
дину інформації від інших лю-
дей). Чи намагаємося ми здо-
бути прихильність популярних 
у школі дітей? Чию прихиль-
ність варто здобувати?

Сьогодні ви дізнаєтеся про 
людину, яка не хвилювала-
ся за свій імідж у суспільстві. 
Чому? Що змінилося в її жит-
ті? Чого хотіла ця людина? На 
ці та інші запитання ви і отри-
маєте відповіді на біблійному 
уроці.
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Завдання: гра складається з двох турів. У першому потріб-
но зробити фото за участю всіх гравців (мінімум — половина 
групи), які зображають ситуацію з переліку. Кожний знімок 
оцінюється балами, які вказані у фігурних дужках навпроти 
відповідної ситуації. Отож, перемагає той, хто зробить якіс-
ні фото, прийде першим та набере найбільшу кількість балів. 
У другому турі переможців вибирає журі, та ви можете наго-
родити за номінаціями кожну групу: вони ж старалися! (Най-
креативніша група, найкраще висвітлений сюжет, найфото-
генічніша група, найвеселіша група, за найкращі коментарі 
до фото і т.д.).

І тур
Перелік ситуацій:

1. Прибираючи територію табору, зокрема 
фото території до прибирання і після  (10)

2. У вітрині магазину, надуваючи жувальну 
гумку  (15)

3. За вечерею у незнайомій сім’ї  (10)
4. За миттям машини (10)
5. Їдучи на возі (10)
6. Під час доїння корови  (15)
7. На риболовлі  (15)
8. Зробивши піраміду з усіма учасниками гри (10)
9. На горі чи найвищому пагорбі запустити 

кульки в повітря (10)

10. У печері (5)
11. На камені серед води чи калюжі (10)
12. Жебракуючи край дороги (5)
13. Копаючи черв’ячки край дороги (5)
14. Зобразити справжню дружбу  (10)
15. Вибираючись на гору (5)
16. У хліві з поросям  (5)
17. Сформувати серце, використовуючи власні 

тіла (10)

18. Усі вишикувані у шеренгу близько один до 
одного, присівши при цьому на одну ногу (5)

19. Визираючи з вікна (5)
20. У своїй ідеально прибраній кімнаті (15)

ІІ тур
Виберіть біблійний сюжет, який стосується теми табору, та 

сфотографуйте у сучасному стилі. На вечірньому зібранні зал 
повинен буде відгадати, яка подія зафіксована. 

ІХ. Вечеря

Примітка

Ці завдання можна змінювати 
в залежності від матеріальної 
бази та територіального розта-
шування табору.

(Для визначення переможця у 
цьому турі варто вибрати журі, 
до складу якого можуть увійти 
всі, крім наставників).
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Х. Вечірнє зібрання
1. Гра “Іподром”

Ця гра на швидкість і правильність виконання завдання. Ви кажете дітям, що їм по-
трібно повторювати все за ведучими. Можете запитати, чи були вони коли-небудь на 
іподромі? Чи бачили вони, як змагаються між собою коні? Чи їздили вони на конях? 
Зараз ви матимете реальну можливість позмагатися на іподромі, не виходячи при 
цьому із залу.

Коні виїхали — плещуть руками по ногах;
Перешкоди справа — плещемо по лівому коліну;
Перешкода зліва — плещемо по правому коліну;
Болото — плямкаємо ротом;
Міст — клацаємо пальцями;
Яма — імітуємо стрибок. Підіймаємо руки догори, а потім плавно опускаємо до-

низу, при цьому кажемо: “Упс…”;
Мама на трибуні — повертаємо голову праворуч і голосно кажемо: “Привіт, 

мамо!”; при цьому махаємо рукою;
Фініш — всі посміхаємося на камеру.
2. Пісні

3. Представлення однієї з груп

4. Гра “Принц подарував свободу”
Дітям просто в залі потрібно роздати ролі. Ведучий читатиме текст, а діти зобра-

жатимуть усе те, про що йдеться в історії.

Чоловічі ролі Жіночі ролі
Чорний кінь
Розбійник
Принц
Дуб №1
Дуб №2* 
Досвідчений кінь №1
Досвідчений кінь №2*
Доблесний кінь
Візник
Собачка короля 
Охоронець №1 
Охоронець №2 

Принцеса Сонце
Квітка №1
Квітка №2
Квітка №3*
Трава №1*
Трава №2*
Трава №3*
Пташка №1
Пташка №2
Метелик №1
Метелик №2
Метелик №3* 

У густому, дрімучому лісі жила-була собі галявина. Вона була зеленою — презе-
леною. На ній росло багато трави. Посередині галявини стояв великий високий дуб. 
Він був дуже старий і трохи трухлявий. Настав ранок. Над галявиною величаво зі-
йшло сонце і своїми променями зігріло старого дуба. Звідки не візьмися прилетіли 
пташки. Вони довго кружляли над сонною галявиною, а потім всілися на гілці дуба. 
Під дубом, серед густої соковитої трави, росли гарні квіти. Був спекотний сонячний 
день, і на галявину прилітали метелики. Вони довго пурхали в повітрі, а потім сі-
дали на квіти. Інколи на галявину вибігала собачка короля. Вона бігала по травич-
ці, весело гавкала, махала хвостом, і цим розполохала пташок, які сиділи на дубі. 
Злякалися собачки і метелики, вони від жаху покинули квіткову галявину. Собач-
ка підійшла до дуба, закопала біля нього кісточку і помчала на обід у королівський 
замок.

Якщо акторів не-
достатньо, ролі зі 
знаком “*” можна 
виключити
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Одного дня вранці на галявину виїхала велика карета, запряжена двома досвід-
ченими кіньми, нею управляв придворний візник. У кареті сиділа принцеса і два 
охоронці, вони їхали і про щось жваво перемовлялися. Карета зробила декілька кіл 
довкола галявини і зупинилася біля дуба. З неї вийшли принцеса з охоронцями. Ві-
зник карети вирішив виїхати з галявини. А принцеса тим часом почала розгляда-
ти і нюхати квіти — вона навіть зірвала одну з них і подарувала охоронцеві. Неспо-
дівано на галявині з’явився розбійник. Він сидів на своєму чорному коні і швидко 
під’їхав до принцеси. Зістрибнувши з коня, він підніс руки вгору і злякав охорон-
ців (“У-у-у!”). Охоронці дуже злякалися, один з них навіть стрибнув на руки іншо-
му. Потім, навпаки, другий від страху стрибнув на руки першому, після цих вправ 
вони залишили галявину. А розбійник зв’язав принцесі руки і вирішив відвезти її в 
своє темне царство, де немає ні світла, ні газу, де не дають зарплати, але збирають 
податки. Але раптом на галявину на своєму доблесному коні виїхав бравий пару-
бок, на прізвисько Принц. Він швидко під’їхав до розбійника, взяв його за ніс. І по-
казав йому, де вихід із приміщення. Розбійник узяв під пахву свого коня і швидко 
залишив галявину. Принц підійшов до принцеси, звільнив її. Вони потиснули один 
одному руки. Потім принц посадив її на свого коня, а згодом вони разом виїхали з 
галявини.

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

Обговорення

Наприкінці хай усі актори вийдуть на сцену і вклоняться публіці. Можна зробити 
фото на пам’ять або нагородити “Оскаром” за найкращу зіграну роль. Успіхів Вам. 
Після того як всі посміялися і обговорили акторську майстерність один одного, після 
всіх нагороджень і бурхливих овацій запропонуйте обговорити кілька запитань.

Як ви думаєте, кому було грати найважче? (мається на увазі не акторська  
майстерність, а складність самої ролі). — Зазвичай найважче тим, кому ви-
падають нереальні ролі, скажімо, дерева, трави тощо;

Коли ви дізналися про свою роль, звідки знали, як цю роль виконувати? — В  
кожного з нас є певні образи (стереотипи) для кожного з предметів (явищ) 
тощо;

Що, по-вашому, необхідно для того, щоб зіграти в подібній казці-грі до- 
бре? — Добре знати свого персонажа і повністю НАСЛІДУВАТИ ЙОГО! (тут 
ви можете додати, що професійні актори, які грають ролі історичних осіб, 
перед грою ретельно вивчають саму особу: поведінку, спосіб життя і тому 
подібне).

Висновок гри
1. Біблія стверджує: “Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти” 

(Еф.5:1) — нам потрібно наслідувати Христа.

2. Для того щоб наслідувати Христа, потрібно знати Його, тобто постійно пе-
ребувати в Нім, спілкуючись з Ним, навчаючись від Нього.

3. Твоє наслідування Христа — це не акторська гра (цього ти не підроблюва-
тимеш), це — вибір життя!

5. Слайд-шоу з табірної гри “Фотоекстрім”
(Кожна група вибирає одного з-поміж себе, найбалакучішого, який коментує фото-

графії своєї групи, які висвітлені на екрані).

Не забудьте нагородити групи за ІІ тур. Для дітей це одна із найприємніших 
частин.
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Місце зустрічі змінити можна

6. Гра “Висока напруга”
На столі розкладаються дрібні предмети. Троє добровольців виходять із залу. Всі 

інші присутні в кімнаті вибирають предмет, в якому буде “висока напруга”. Пер-
ший доброволець повинен знайти цей предмет. Визначити його можна лише в 
один спосіб: доторкнувшись до всього по черзі. Ведучий попереджає, що, знайшов-
ши потрібний предмет, гравець отримає удар “струмом”. Коли ж він доторкається 
до загаданого предмета, всі присутні у залі голосно вигукують. Реакція доброволь-
ця може бути найнесподіванішою (не кажучи вже про другого і третього, які стоять 
за дверима і слухають крики).

Висновок: Господь попереджає нас про небезпеку гріха і часто робить це через Біб-
лію та інших віруючих.

7. Відеосвідчення спортсменів про Бога

8. Свідчення одного з лідерів за темою дня

9. Проповідь

ХІ. Спілкування в групах

ХІІ. Відбій
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ДЕНЬ

Тема дня

«Не 
торкатися!»
Подія — уздоровлення 

слабого проказою

Мета:

освітня: 4  з’ясувати з ді-
тьми, чому Христос не по-
боявся торкатися тіла 
людини, яка була хвора 
на проказу;
виховна: 4  виховувати в ді-
тей співчутливе ставлення 
до хворих;
розвивальна: 4  розвива-
ти в дітей бажання служи-
ти калікам, сліпим, літнім 
людям.

Біблійна основа —  Єван-
геліє від Матвія 8:1–4
Найважливіша думка  
уроку — Ісусу не бридкі 
хворі люди.
Ключовий вірш:  “Він узяв 
наші немочі, і недуги поніс” 
(Матвія 8:17).

Хід дня
І. Ранкова молитовна зустріч команди

Дуже важливим є те, з чого починається табірний день у 
вихователів. І якщо ви його розпочнете з молитви — не про-
гадаєте. Це — найбільше благословення, яке можна надбати у 
Бога з самого ранку.

ІІ. Зарядка
Робити вправи з одним додатковим завданням: “Не торка-

ти один одного!”

ІІІ. Сніданок
Завдання за сніданком — сидіти за столом і не торкатися 

руками столу.

ІV. Ранкова лінійка
(Діти мають сидіти чи стояти під час лінійки так, щоб не 

торкати один одного).
1. Перевірка на знання дітьми біблійного вірша

2. Інсценівка “Нема кого”
 Її розігрують підлітки (дівчата та хлопці) табору.

Дівчата та хлопці сміються, жартують, потім вибира-
ють, кого з однолітків можна запросити на вечірку. При цьо-
му глузують і з іронією та сарказмом відгукуються про своїх 
товаришів:

— Сергія (для прикладу) не запросимо, бо він — заїка. За-
за-за-за-ї-ка-а-а-а. Як ти його слухатимеш, коли він одне сло-
во вимовляє півгодини? І чи скаже його взагалі? Не варто.

— Наталю не запросимо, бо вона — в окулярах. Сліпа, недо-
бачає, а раптом наступить комусь на ногу?

— Діму не кликатимемо, бо він — у веснянках! Рудий і у 
веснянках! Як Петрик П’яточкін, йому тільки слоників уві сні 
рахувати! “А як же Африка і руде слоненятко?”

— Кар-кар-кар! Картавеньку Нелю не кликатимемо, бо 
вона ще з дитячого віку не вийшла — р-л не вимовляє. А Лап-
том лак свисне? Що тоді лобитимемо?

Підлітки, сміючись, роблять висновок, що нема кого кли-
кати на вечірку, бо всі з вадами. Нам же потрібні гарні люди, 
а не потвори якісь там.

Ведучий робить висновок і наголошує на тому, що це люди 
“перебирають” людьми, Христу цінна ж кожна людина, навіть 
найжахливіший каліка!

3. Спів

4.  Оголошення теми дня

5. Молитва
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Не торкатися!

V. Біблійна година
Урок 6 — “Не торкатись!”. У той час, коли проходить бі-

блійна година, вільні члени команди (мається на увазі не на-
ставники) моляться за дітей табору та за благословенне про-
ведення уроку. І так щодня.

VІ. Робота гуртків
VІІ. Обід
VІІІ. Табірна гра “Кольоровий футбол”

Суть цієї гри полягає в тому, що:
а) діти грають проти наставників (шостого дня вони 

самі проситимуть у вас подібну гру);
б) команда наставників грає в яскравих театраль-

них костюмах, діти ж — у звичайному спортивному 
одязі;

в) правил гри мають дотримуватися лише діти, настав-
ники ж роблять усе що їм заманеться. Наприклад, 
хтось може взяти валізу і покласти туди футбольний 
м’яч, підбігти до воріт і закинути м’яч із валізи. Інші 
відволікають дітей у різний спосіб. (Діти про цей 
пункт не знають, вони намагаються грати за прави-
лами).

Якщо дітей багато, можна поділити їх на 2 команди.

Ціль гри: зрозуміти, як відчувають себе люди, зіткнув-
шись із несправедливістю.

ІХ. Вечеря
Х. Вечірнє зібрання

1. “Криголам”. Гра “Стіл знахідок”
Шестеро дітей, бажано підлітків, із зав’язаними очима по-

винні назвати запропоновані речовини та предмети, не до-
торкаючись до них. Потрібно визначити їх за запахом (імбир, 
торт, шоколад, лимон і т.д.).

Висновок: не торкаючись предметів, нам іноді важко зро-
зуміти, що це. Ми не знаємо, що перед нами, доки не дотор-
кнемося. Проте не до всього і всіх ми можемо і хочемо тор-
катися. Ісус же чинив інакше. Він торкався і знав тих, до кого 
інші навіть не підходили.

2. Табірне телебачення подає новини про “Кольоровий фут-
бол”, “Водяний футбол” та ковзанку серед літа. Кумедно 
 потрібно прокоментувати фотографії з місця подій.

3. Представлення груп
4. Відео (20 хвилин) “Батерфляй”
5. Свідчення навернення до Бога лідерів
6. Проповідь
7. Молитва

ХІ. Спілкування в групах
ХІІ. Відбій

Проте діти довго в цю гру 
грати не будуть. Тому потур-
буйтеся про “Водяний волей-

бол” (за умови гарної теплої 
погоди). У волейбол потрібно 
буде грати повітряними куль-
ками, всередину яких налита 
тепла вода.

Також цього дня ви може-
те запропонувати вихованцям 
табору “Ковзанку” — катати-
ся на клейонці, на якій є миль-
на вода.

Переможцями сьогодні бу-
дуть усі, а нагородою за гру 
стануть отримані позитивні 
емоції.

У вільний час, або увечері, 
діти у своїх групах можуть по-
дивитися фільм “Перед кла-
сом” та обговорити його з 
наставником.
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Хід дня
І. Ранкова молитовна зустріч команди

ІІ. Зарядка

ІІІ. Сніданок

ІV. Ранкова лінійка
1. “Серце” та ведучі перевіряють знання біблійного вірша

2. Інсценівка “Непотрібний віслюк”
Події розгортаються у хліві, отож декорації мають бути від-

повідними: сіно розкидане на підлозі, відро порожнє (коли 
воно падає, то ефектніше звучить), драбина і т.д.

Стоїть віслюк (двоє людей переодягнені у костюм віслюка), 
біля нього ходить господар і безупинно лає тварину:

— Ох, і дарував же мені Бог помічника, немічного і непово-
роткого! Кроку зайвого не ступить ні вліво, ні вправо. Постій-
но треба його змушувати до роботи. (Цієї миті чоловік пхає 
віслюка, той зачіплюється за відро, і воно падає.) Ні на що не 
здатна ця вперта тварина! І кому він потрібен? Де мені його 
подіти?

У цей час прибігає учень Христа (переодягнений настав-
ник) і захекано каже:

— Господарю! Цей віслюк потрібен Господу! Відпусти його 
до Нього!

Господар дивується спершу, а потім погоджується відда-
ти. Учень бере за мотузку і веде віслюка зі сцени, при цьому 
повторює:

— Він потрібен Господу? Він потрібен Господу! Він потрі-
бен Господу!

Ведучий підсумовує цю інсценівку словами: “Про те, наві-
що віслюк потрібен був Ісусу, ви довідаєтеся на уроці”.

3. Сповіщення назви дня

4. Молитва

V. Біблійна година
Урок 7 — “Гірка осанна”. Не забудьте, що вся команда, яка 

не проводить урок, збирається на декілька хвилин, аби під-
тримати молитовно наставників під час проведення уроку.

VІ. Робота гуртків

VІІ. Обід

VІІІ. Табірна гра “Перегони”
Для проведення цієї гри необхідно підготувати таке:
— обладнання для вболівальників: прапорці, звукові 

труби і т.д.

7
ДЕНЬ

Тема дня

«Гірка 
осанна»

Біблійна подія — славний 
в’їзд Ісуса до Єрусалима.

Мета дня:

освітня:  4 з’ясувати з ді-
тьми, чому Ісус плакав за 
Єрусалимом;
виховна: 4  виховувати в ді-
тей правильний погляд 
на своєчасне прийнят-
тя Христа як Особистого 
Спасителя;
розвивальна:  4 розвивати 
в дітей бажання служити 
Богові з молодих років.

Біблійна основа  — Єван-
геліє від Луки 19: 29–48.
Найважливіша дум- 
ка уроку — Ісус дуже хви-
люється за долю кожної 
людини.
Ключовий вірш:  “Люби 
Господа Бога свого всім 
серцем своїм, і всією душею 
своєю, і всією силою сво-
єю, і всім своїм розумом, і 
свого ближнього, як самого 
себе… Роби це, — і будеш 
жити” (Луки 10:27, 28).
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—  табло на 4-ри команди: на ньому буде вестися облік на-
браних командами балів. Це може бути дошка, на якій пи-
сатимуть крейдою, або віддрукований папір формату А-1, 
на якому перегортатимуться або клеїтимуться цифри.

За перше місце команда отримує 4 бали, за друге — три, за тре-
тє місце — два бали, а за останнє, четверте, — 1 бал.

Отож усі вихованці діляться на 4-ри команди. За наказом: “Роз-
рахуйся на 1,2,3,4”.

Перша команда буде відстоювати честь віслюка, друга — від-
стоюватиме честь коня, третя відстоюватиме честь верблюда і 
четверта — честь слона. Отже, інтрига розпочинається.

Умови гри
Всі чотири команди мають за вказівками координатора вико-

нувати те завдання, яке їм скажуть. Усіх завдань буде 20. Багато 
із них будуть виконувати представники із команд, а багато — вся 
команда. У той час, коли змагатимуться представники, решта ви-
хованців вболівають (якщо ви вважаєте доречним, можете давати 
додаткові бали командам за активне вболівання або ж за послух та 
дисципліну).

Наступні етапні конкурси:
1.  Конкурс від віслюка — хто перший, задкуючи, дістанеть-

ся фінішної прямої. В ньому беруть участь по двоє дітей із 
команди. Решта — вболіває. Результати занотовуються на 
табло.

2.  Конкурс від коня — хто перший галопом дістанеться фі-
нішної прямої. У ньому бере участь одна дитина від ко-
манди, яка, на думку учасників, найкраще бігає. Резуль-
тати занотовуються на табло.

3.  Конкурс від верблюда — від точки А до точки Б перенести 
воду з одного відра в інше. Це можна робити руками, змо-
чити футболку у першому відрі з водою, а викрути її над 
іншим і т.д. У цьому завданні беруть участь усі діти. Ре-
зультати нотуються на табло.

4.  Конкурс від слона — перенести когось із дітей теж від точ-
ки А до точки Б. Діти можуть зробити “крісло” із влас-
них рук і на нього посадити того, кого потрібно перене-
сти. Або якийсь “богатир” може посадити когось на плечі. 
Найважливіше — першим дістатится пункту А.

Тепер тривають завдання від координаторів.
5.  Гра на влучність. Потрапити у кульки, які наповнені во-

дою, шишками чи камінцями. Хто за 2 хв зіб’є найбільшу 
кількість кульок, той і отримав 1-ше місце. Бере участь у 
цій грі лише одна дитина з команди.

6.  Канат перетягнути на мильній доріжці. Беруть участь усі 
групи.

7.  Пройтися по прямій намальованій лінії і при цьому нести 
на голові пластмасову склянку з водою. Виграє той, у кого 
не впаде з голови ця склянка.

8.  Гравець із зав’язаними очима стоїть на стартовій прямій 
і відповідає на запитання — відповідями будуть числа. 
Якщо гравець правильно назвав число, то робить стільки 

Примітка

Лідери стоять біля дітей і 
турбуються про їхню без-
пеку, а ще водночас за-
писують правильну кіль-
кість зроблених кроків.
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ж кроків уперед (тобто відповідь на запитання — це кількість кроків). На-
ставники допомагають учасникам із зав’язаними очима правильно йти і 
контролюють правильність зроблених кроків. Запитання потрібно приго-
тувати заздалегідь — вони мають стосуватися уроків. Виграє та команда, 
представник якої зробив правильну кількість кроків, бо, відповідно, пра-
вильно дав відповіді на запитання.

9.  Тунелі.
10.  За 1 хв потрібно заповнити відро шишками, кульками. Перемагає та ко-

манда, яка впорається із цим завданням першою.
11.  Картоплину перенести на пальцях ноги від пункту А до пункту Б і назад.
12.  У відрі з водою лежать яблука, їх потрібно дістати без рук і перенести у 

інше відро. Виграє та команда, яка першою впорається із завданням.
13.  Біг із підкиданням м’яча руками, обходячи кеглі.
14.  Біг із веденням м’яча ногами, обминаючи кеглі.
15.  Зробити десять кроків, крутячи на собі обручі.
16.  У ложці перенести яйце або тенісний м’яч.

17.  У цій грі бере участь уся команда. Кожному учаснику дається пластмасо-
вий чи дерев’яний плінтус у вигляді жолоба. Вони мають від пункту А до 
пункту Б перенести, перекотити тенісний м’яч цим плінтусом, не торкаю-
чись його руками (із плінтусів треба зробити доріжку).

18.  Крос на певний проміжок часу.
19.  Біг у гігантських шортах.
20.  Стрибки у мішках.

Підбиття підсумків. Оголошення переможців має бути на вечірньому зібранні.

ІХ. Вечеря

Х. Вечірнє зібрання
1. Криголам
 П’ять дітей вирізають із паперу кришки для п’яти трилітрових банок. Все це 

робиться на сцені перед дітьми, аби ті могли спостерігати за виконанням роботи. 
Потім ці кришки “приміряють” до банок. Аплодують тому учаснику, який вирізав 
не велику і не малу кришку, а ту, яка підходить по діаметру.

2. Інсценівка “Доля”.
Скраю сьомого неба, де розквітає роза вітрів і бере свій початок ріка життя на си-

вій хмарині, звісивши ноги додолу, сиділа Доля — гарна та розумна жінка.
Раптом до неї підійшов Малюк, який мав от-от народитися, він залишав небо і 

йшов до своїх батьків. Таке траплялося в її житті досить часто, тому вона навіть не 
злякалася.

— Я сьогодні йду на землю, — пролепетав той, — тому прийшов попрощатися з 
тобою. Мені казали, що ти маєш дивні подарунки...

— І ти хочеш його мати?
— Авжеж. Не з порожніми ж руками мені йти до батьків.
— Цей дарунок — для тебе, сину, а не для них, — сказала та і обняла його так ніж-

но, як вміють обнімати тільки Долі. І подарувала йому перстень із гербом. — Ти бу-
деш королем великої держави і матимеш велике військо. Станеш хоробрим воїном 
і заможним чоловіком.
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— Дякую за таку честь, — проказав Малюк і опустився на землю.
Минуло трохи часу. Доля допила свій шоколад і взялася за плетіння. Аж раптом 

до неї підбіг ще один Малюк.
— Привіт, — тихо мовив він, — я не хотів бути прохачем, але мене виштовхали 

друзі і сказали: “Іди, вона добра!” Ось я тут...
Доля довго дивилася на цього хлопчика і щось думала. Він, бідолашний, геть пе-

релякався, бо такою довгою виявилася ця мовчанка.
— Я подарую тобі пензель, і ти станеш видатним художником. Твоїми роботами 

захоплюватиметься увесь світ.
— Дякую, — промовив хлопчина, обличчя його засяяло від радості.
Протягом дня багато ще діток, котрі мали ось-ось народитися, приходили до 

Долі. Вона дарувала їм книги, аби ті ставали письменниками, ноти, аби вони ви-
ростали музикантами, багато різних інструментів подарувала тим, хто мав стати у 
житті робітником.

Увечері, коли Доля почала розстеляти постіль і збивати свою велику перину, до 
неї підійшла Дівчинка з великими карими очима і довгим каштановим волоссям, 
яке спадало на її плечі.

— Привіт, це я, — представилася вона. — Уже йду на землю. Ти мені нічого не 
маєш дати?

— Маю, — сонно позіхнула Доля і дістала голку. — Ось візьми, будеш швачкою.
— І все? — здивувалася Дівчинка-Немовля.
— Гаразд. Візьми і гребінець. У житті станеш ще перукаркою, будеш робити лю-

дям гарні зачіски.
— І все? — мало не заплакала Дитинка.
— Та годі тобі вже, не плач. Візьми черпак. Виростеш — станеш знаменитим 

кухарем.
— І все? — розридалося Дівча.
Доля спершу розгубилася, адже подібна ситуація у неї трапилася вперше за кіль-

ка тисяч років, потім вона міцно пригорнула Немовля до себе:
— А що ти хочеш?
— Я чула, — схлипувала Дівчинка, — як на небі Ангели між собою говорили про те, 

що в людей може бути щаслива і нещаслива доля. То я хочу щасливу!
Доля голосно засміялася:
— А ти мені подобаєшся! Кмітлива дівчинка, молодець! Багато чого досягнеш у 

житті. Тільки в мої обов’язки не входить роздавати людям щастя і нещастя.
— А що ж мені робити? — Немовля витерло мокрого носика своєю крихітною 

долонькою.
— Можу дати лишень пораду. Хочеш?
— Хочу, — кивнула Дівчинка і пильно подивилася у вічі самої Долі.
— Якщо забудеш Бога, на небесах Котрого ти жила, то будеш нещасною, а якщо 

пам’ятатимеш Його, то житимеш щасливо!
Олена Медведєва, м.Рівне.

3. Телебачення
Протягом дня хтось бере інтерв’ю у дітей, ставлячи запитання: “Що означає слу-

жити Богу?”
4. Свідчення когось із команди

5. Проповідь

ХІ. Спілкування в групах

ХІІ. Відбій
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Тема дня

«Поєдинок»
Подія — страждання Ісуса 
в Гефсиманії, знущання з 

ув’язненого Ісуса.

Мета:

освітня: 4  з’ясувати з ді-
тьми, для чого було Христу 
страждати і терпіти наругу 
від людей;
виховна: 4  виховувати в ді-
тей благоговіння та повагу 
до страждань Ісуса;
розвивальна: 4  розвива-
ти в дітей бажання жити 
так, щоб не грішити і тим 
самим не завдавати болю 
Христу.

Біблійна основа —  Єван-
геліє від Луки 22:39-71.
Найважливіша дум- 
ка уроку — Ісус страждає 
і терпить наругу заради спа-
сіння людей.
Ключовий вірш:  “Бо й 
Христос один раз постраж-
дав був за наші гріхи, щоб 
привести нас до Бога, Пра-
ведний за неправедних” 
(1 Петра 3:18).

Хід дня
Ідея на день

Сьогодні — особливий день, коли говоритиметься про 
страждання Ісуса в Гефсиманії, про знущання з Нього та про 
Голгофу. Це дуже серйозний день. Варто не тиснути на почут-
тя дітей. Зберігайте “золоту середину” між почуттям та здо-
ровим усвідомленням того, що відбувається цього дня, між 
веселощами та серйозністю. Одним словом, це не має бути 
день трауру, але й не день “клоунади”. Намагайтеся донести 
до дітей не на рівні почуттів, а на рівні розуму всю важли-
вість цієї події.

Конкурс на день — “Серце як символ любові Бога до 

людей”. Кожна група разом виготовляє одне серце. Використо-
вувати можна природні матеріали. Не обмежуйте дітей у фанта-
зії. Повірте, вони вас приємно здивують. Свої роботи діти пред-
ставлятимуть на вечірньому зібранні.

І. Ранкова молитовна зустріч команди
ВИБІР

Макс Лукадо
Довкола мене тиша. Ще дуже рано. У мене в руках горнятко 

гарячої кави. Небо ще чорне.
Світ спить. Настає новий день.
Ще небагато — і він настане. Він бурею увірветься в моє 

життя разом зі сходом сонця.
Тиша ранку зміниться шумом дня. Спокій усамітнення 

буде витиснутий наполегливістю людських потреб. Затишок 
раннього ранку буде переможений необхідністю ухвалення 
рішень.

У найближчі дванадцять годин день висуватиме свої вимо-
ги. Але саме зараз мені потрібно робити вибір. Завдяки Гол-
гофі я маю вибір.

Тому я вибираю...
Я вибираю любов...
Ніщо не може виправдати ненависть, жодна несправедли-

вість не повинна зароджувати гіркоту.
Я вибираю любов...
Сьогодні я любитиму Бога і те, що любить Бог.
Я вибираю радість...
Я дозволю Богові бути Господом будь-яких обставин. Я не 

піддамся спокусі бути цинічним.
Я відмовляюся дивитися на людей, як на щось менше, ніж 

Божі творіння. Кожну ситуацію я розглядатиму як можливість 
побачити Бога.

Я вибираю спокій...
Я житиму в прощенні. Я пробачатиму, щоб мати життя.
Я вибираю терпіння...
Я не буду звертати уваги на незручності.
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Замість того щоб проклинати того, хто зайняв моє місце, я сам поступлюся ним 
йому.

Замість того щоб скаржитися, що мені доводиться довго чекати, я буду вдячний 
Богові за ще одну можливість помолитися.

Замість того щоб стискати кулаки, намагаючись виконати завдання, я впораюся 
з ним, обертаючи лють у радість.

Я вибираю добро...
Я буду добрий до бідних, оскільки вони самотні.
Добрий до багатих, оскільки вони сповнені страху.
Добрий до недобрих, бо Бог був добрий до мене.
Я обираю благочестя...
Я житиму без копійки в кишені, але ніколи не візьму зароблене нечесно.
Я віддам перевагу безславності, але ніколи не стану хвалитися.
Я сповідатимусь, але не звинувачуватиму.
Я обираю благочестя.
Я вибираю вірність...
Я виконуватиму обіцяне. Ті, хто давав мені у позику, не пошкодують про це.
Мої співробітники не засумніваються в моєму слові. Моя дружина не поставить 

під питання мою любов.
Я вибираю смирення...
Нічого не можна добитися силоміць. Я буду покірним.
Якщо я підвищу голос, я зроблю це лише в прославленні.
Я стискатиму кулаки, але лише в молитві.
Якщо я вимагатиму, то лише в самого себе.
Я вибираю самоконтроль...
Я — духовна істота. Коли це тіло помре, мій дух залишить його.
Я не дозволю тому, що колись згниє, правити тим, що житиме вічно.
Я буду п’яний лише радістю.
Я знаходитиму пристрасть лише в моїй вірі.
Лише Бог зможе впливати на мене.
Лише Христос буде моїм учителем.
Я вибираю самоконтроль.
Любов, радість, спокій, терпіння, добро, благочестя, вірність і 

самоконтроль.
Їм я віддаю свій день.
Якщо я здобуду перемогу, я віддам подяку.
Якщо я зазнаю невдачі, я шукатиму милості та благодаті.
А коли завершиться цей день, я покладу голову на подушку і знайду спокій...

ІІ. Зарядка

ІІІ. Сніданок

ІV. Ранкова лінійка
1. Спів гімну. Молитва табірників

2. Перевірка біблійних віршів
Ведучі та “Серце” табору перевіряють, як команди завчили золоті вірші.
— Ми влаштували справжній поєдинок “віршозапам’ятовувачів”?
— Ти вважаєш, що це — поєдинок?
— А що, ні?
— А що таке поєдинок?
— Давай запитаємо у друзів. Що таке поєдинок?
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— Яким буває поєдинок? (силовим, словесним, розумовим і т.д.).
— Наш сьогоднішній день називається “Поєдинок”!
Чути звук труби (це має бути несподівано для всіх).
На сцену виходить ангел.
Ангел. Я вітаю вас, дорогі діти!
Відповіді дітей.
Ангел. Я прийшов звістити вам радісну новину — вас любить Бог!
Реакція дітей.
Ангел. Колись давно, коли Христос ходив по землі, у Його житті настали дуже 

важкі миті. Проте і тоді Ісус не перестав любити людей і розуміти їх. Після Таємної 
вечері Господь узяв Своїх учнів, і вони пішли у Гефсиманський сад молитися. Учні 
були стомлені, тому заснули, а Ісус продовжував духовну боротьбу, бо знав, що Його 
чекає попереду.

Коли Господь молився на колінах і просив волі Божої, то його піт став, немов 
крап лі крові. І тоді з’явився йому я, Ангел з неба, і додавав Йому сили. Коли ж Хрис-
тос підвівся з молитви, то до Нього з’явився один із дванадцятьох, котрий Юдою 
зветься, і підійшов до Ісуса, щоб поцілувати Його.

Виймає Біблію, розгортає її і читає текст із Євангелія від Луки 22:48-63.
“Ісус же промовив до нього: “Чи оце поцілунком ти, Юдо, видаєш Сина Людсько-

го? А ті, що були з Ним, як побачили, що має статись, сказали Йому: “Господи, чи 
мечем нам не вдарити? І один із них рубанув раба первосвященикового, та й від-
тяв праве вухо йому. Та Ісус відізвався й сказав: “Лишіть, уже досить!” І, доторкнув-
шись до вуха його, уздоровив його. А до первосвящеників і влади, до сторожі хра-
му та старших, які вийшли проти Нього, промовив Ісус: “Немов на розбійника ви-
йшли з мечами та киями... Як щоденно Я з вами у храмі бував, не піднесли на Мене 
ви рук. Та це ваша година тепер, і влада темряви... А схопивши Його, повели й при-
вели у дім первосвященика. Петро ж здалека йшов слідом.

Як розклали ж вогонь серед двору, і вкупі сиділи, сидів і Петро поміж ними. А 
служниця одна його вгледіла, як сидів коло світла, і, придивившись до нього, сказа-
ла: І цей був із Ним! І відрікся від Нього він, твердячи: “Не знаю я, жінко, Його!”. Не-
забаром же другий побачив його та й сказав: “І ти від отих”. А Петро відказав: “Ні, 
чоловіче!”... І як часу минуло з годину, хтось інший твердив і казав: “Поправді, і цей 
був із Ним, бо він галілеянин”. А Петро відказав: “Чоловіче, не відаю, про що ти го-
вориш”... І зараз, як іще говорив він, півень заспівав.

І Господь обернувся й подививсь на Петра. А Петро згадав слово Господнє, як ска-
зав Він йому: “Перше, ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від Мене”. І, вий-
шовши звідти, він гірко заплакав! А люди, які ув’язнили Ісуса, знущалися з Нього та 
били”.

Тепер по всьому світу люди з благоговінням читають ці рядки і дякують Богу за 
Його рішення — нести Свій хрест до кінця. Тому і я пропоную зараз помолитися.

Сьогодні ми говоритимемо про найвеличніший, найбільший і найвагоміший по-
єдинок у всесвіті, від результату якого залежала доля всього людства, кожного з нас. 
Чому він був таким важливим? Про це ви говоритимете на уроці.

3. Оголошення конкурсу дня

V. Біблійна година
Урок 8 — “Поєдинок”. Не забувайте про молитовну підтримку під час проведен-

ня уроку.

VІ. Робота гуртків

VІІ. Обід
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VІІІ. Сьогодні замість табірної гри пропонуємо вам провести “По-
хід на Голгофу”

Можете розпочати пізніше, щоб плавно все перейшло у вечірнє спілкування.
“Доказ Любові”

Намагайтеся розказати різні епізоди з життя Христа максимально близько до Біб-
лії, аби у дітей було чітке уявлення того, що відбулося і чого це коштувало для Хрис-
та, і що це дає нам.

Роздрукувати цитати з Біблії на кожен пункт. 

Забезпечити необхідними матеріалами лідерів, які стоять на пунктах. 

Факели для воїнів. 

Свічки (“таблетки”), щоб у кінці вибудувати з них серце. 

Епізод 1:
Одяг для Марії та Йосипа
Ясла з немовлям

Епізод 2:
Одяг для Христа
Одяг для Івана

Епізод 3:
Карта служіння Ісуса Христа
Глечики
Одяг для нареченого

Епізод 4:
Одяг для хворого на проказу.

Епізод 5:
Одяг для Закхея.
Печиво, цукерки, жувальні гумки.

Епізод 6:
Декорації для Гефсиманського саду
Одяг для воїнів
Факели

Епізод 7:
Одяг для Понтія Пилата та слуги
Вода, полотно
Хруст

Епізод 8:
Фотографія чи декорація гробу 
Господнього.

Весь табір ділиться на групи по 20-25 чол. у кожній. Групи проходять одна за одною 
з інтервалом у 10 хвилин. Для цього повинні бути підготовлені екскурсоводи (відповід-
но до кількості груп), у них в руках має бути Біблія, оскільки вони на деяких пунктах за-
читуватимуть місця зі Святого Письма.

ЕПІЗОД №1 | Пророки і народження Ісуса Христа
Екскурсовод: Привітання
Для чого прийшов Христос? Запитання, над яким уже чимало століть точаться 

суперечки. Кожен має свою думку, та з часу, коли Адам і Єва залишили Едемський 
сад, люди не могли самі протистояти гріху. А хтось обов’язково має сплатити ціну 
за гріх.

Бог дав закони (Старозавітній закон) людям, які мали б утримати їх від гріха. 
Але це не допомогло. Людина не змогла жити таким життям, яким вимагав Бог. І 
тоді Бог через пророків провістив прихід на землю Свого власного Сина.

“Так-бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує, 
в Нього, не згинув, але мав життя вічне” (Ів. 3:16.) Але навіщо Богові віддавати сво-
го Сина на смерть?

“Бо заплата за гріх — смерть...” (Рим. 6:23). Хто може заплатити за свої гріхи 
смертю?
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Але наш Господь люблячий! Він настільки полюбив мене і вас, що віддав на цю 
смерть Свого Сина.

Як це сталося?
Екскурсовод веде до першого пункту, де стоять Марія, Йосип і ясла з немовлям.
За 4500 років було передвіщено народження одного особливого Немовляти. 

Приб лизно за 700 років Бог через пророків вказав на конкретне місто і час, де Він 
має народитися. Хіба не здається вам цікавим, що ж це за Немовля таке, що про 
Нього так давно було відомо. Чи могли сказати за 700 років до вашого народження, 
що саме ви, в тому місті, з таким ім’ям народитеся? А про Ісуса вже навіть тоді про-
роки знали. Взагалі, про Нього в Біблії нараховується 320 пророцтв.

“Безсумнівно, велика це таємниця благочестя: Хто в тілі з’явився...” 
(1 Тим. 3:16)

Його любов виявилася в тім, що Він, Бог, Якого не вміщає Всесвіт, залишив небо і 
прийшов до нас у тілі звичайної людини. Не народився Він у царському палаці, чи в 
найкращому будинку Вифлиєма, а в місці, де тримають худобу. Чому саме там? (до-
ступно всім).

Зачитує Лк. 2:1, 3–7.
Екскурсовод: А як жив Ісус, коли став дорослим, ми дізнаємося згодом.

ЕПІЗОД №2 | Хрещення Ісуса

Діти застають сцену: з води виходить Ісус і йде геть, а на задньому плані перебуває Іван.

Екскурсовод: Коли Ісусу виповнилося 30 років, Він хрестився. Ця подія записана 
у всіх 4 Євангеліях. В Євангелію від Матвія це описується так: (цитує Мт. 3:13–17). 
А як ви думаєте, про яку правду говорив Ісус? А що таке хрещення? Для чого воно? 
(Мета).

Ще в Старому Заповіті (у євреїв) було повеління Боже (Левит) проводити оми-
вання, очищення. З часом люди до цього звикли. Іван Хреститель почав утримувати 
людей від необдуманого хрещення. В цьому виявилося новозавітне розуміння хре-
щення. Ісус виконав хрещення, передбачене в Старому Заповіті, і вклав нове зна-
чення хрещення (цитує Петра 3:21).

Хрещення — це не прощення гріхів, а наче публічна заява перед усіма про свій 
вибір слідувати за Богом з чистим сумлінням. Це відречення від диявола і гріха, 
(цитує Дії 21:17-26).

ЕПІЗОД №3 | Служіння Ісуса Христа
Екскурсовод: Наш Господь творив багато чудес. Не для того, щоб Йому аплодува-

ли або позабавляти натовп, але для підтвердження своєї божественності, щоб увірува-
ли в Нього (цитує Ів. 2:11). Слово “чудо” — це протиставлення дії фізичних законів при-
роди в інтересах вищих законів, законів волі Божої. Тільки Бог може діяти наперекір 
фізичним законам. Ісус мав силу наказувати природі, Він втихомирював бурю, ходив 
по воді (цитує Мт. 8:26–27), мав владу наказувати демонам (цитує Мр. 5:12–13 або Мт. 
8:28–32 — на вибір)… Та зараз ви почуєте про перше чудо, яке зробив Ісус Христос.

Зачитує Івана 2:1–11.
Екскурсовод: Та це — не єдине чудо, яке зробив Христос. Він мав лікувальну силу. 

І в цьому ми переконаємося, пройшовши до наступного пункту.

ЕПІЗОД №4 | Уздоровлення слабого на проказу
Екскурсовод: Він мав силу зціляти від хвороби: очищав від прокази, зціляв куль-

гавих, повертав зір сліпим, відкривав вуха глухим, зціляв хворих на гарячку, мав 
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владу воскрешати із мертвих. Ось послухайте один із прикладів неймовірного 
уздоровлення.

В ті далекі часи проказа була страшною хворобою, так залишилось і донині. Та-
ких людей всі сторонилися, а ліків від такої недуги не було. Лише священик мав 
право оглянути хворого і дати свій вирок: є у людини проказа чи ні, і відтак можна 
їй жити серед містян чи ні. А у Законі Мойсеєвім було написано (Лев. 13:1–8).

Уздоровлення слабого на проказу — Матвія 8:1–4.

ЕПІЗОД №5 | Закхей
Екскурсовод: Христос прийшов у світ, аби не тільки уздоровляти хворих, але й ліку-

вати серця. І про це нам розкаже безпосередній свідок цих подій.
Закхей: — Відтоді, відколи я зустрівся з Ісусом, у мене в житті все змінилося. Ску-

пість зникла не від того, що я так захотів, а від того, що Ісус мене зцілив. Вона мене 
була вщент зруйнувала, саме через неї я не мав друзів, довго духовно хворів…

Роздає печиво.
— Це — тобі, а це — тобі, а це — тобі…. (Роздав усім дітям).
— А от коли почув про Христа, ще я Його тоді не бачив, то вирішив, що неодмінно 

зустрінуся з Цим Чоловіком. Так-то воно, але ж людей біля Нього завжди було так 
багато, що мені неможливо було доступитися, не пробратися, і через голови люд-
ські не роздивитися очей Ісусових, бо малий я, невисокого зросту. Такий вже вро-
дився у батьків.

Роздає цукерки.
— Це — тобі, а це — тобі, а це — тобі… (Роздав усім дітям).
— То я вирішив залізти на дерево, з нього ж все-таки видніше. Зізнаюся, що дуже 

соромно було лізти на те дерево, але що не зробиш заради того, щоб побачити 
Христа! І ось наші очі зустрілися. Він з такою любов’ю подивився на мене, що сер-
це завмерло.

Роздає жувальні гумки.
— Це — тобі, а це — тобі, а це — тобі… (Роздав усім дітям).
— А потім, ні разу не бачачи, назвав мене на ім’я. Він сказав: “Закхею, зійди зараз 

додолу, бо сьогодні потрібно Мені бути в домі твоїм!” І я одразу спустився додолу і 
повів Господа до себе у дім. А вже в домі що було , — то й не переказати! Та про це, я 
сподіваюся, вам розповість ваш учитель. А я помолюся з вами і піду. У мене багато 
справ, потрібно пороздавати милостиню ще бідним і допомогти хворим.

Зачитує Луки 19:1-10.

ЕПІЗОД №6 | Гефсиманія
Гід дорогою до цього пункту зупиняє дітей і перепитує, чи все зрозуміло, ставить 

запитання (2 хв). Звернути особливу увагу на мету приходу Христа на землю (щоб 
померти за гріхи).

Застають, як Христос молиться у Гефсиманському саду.
Екскурсовод: Колись давно, коли Христос ходив по землі, у Його житті наста-

ли дуже важкі часи. Проте і тоді Ісус не перестав любити людей і розуміти їх. Піс-
ля Таємної вечері Господь узяв Своїх учнів, і вони пішли у Гефсиманський сад мо-
литися. Учні були стомлені, тому заснули, а Ісус продовжував духовну боротьбу, бо 
знав, що Його чекає попереду. Коли Господь молився на колінах і просив волі Божої, 
то його піт став, немов краплі крові. І тоді з’явився йому я, Ангел з неба, і додавав 
Йому сили. Коли ж Христос підвівся з молитви, то до Нього з’явився один із дванад-
цятьох, котрий Юдою зветься, і підійшов до Ісуса, щоб поцілувати Його.

Виймає Біблію, розгортає її і читає текст із Євангелія від Луки 22:48-63.
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Приходять воїни зі смолоскипами і з шумом та гамом забирають Христа.
“Ісус же промовив до нього: “Чи оце поцілунком ти, Юдо, видаєш Сина Людського? 

А ті, котрі були з Ним, як побачили, що має статись, сказали Йому: “Господи, чи ме-
чем нам не вдарити? І один із них рубанув раба первосвященикового, та й відтяв пра-
ве вухо йому. Та Ісус відізвався й сказав: “Лишіть, уже досить!” І, доторкнувшись до 
вуха його, уздоровив його. А до первосвящеників і влади сторожі храму та старших, які 
прийшли проти Нього, промовив Ісус: “Немов на розбійника вийшли з мечами та кия-
ми... Як щоденно Я з вами у храмі бував, не піднесли на Мене ви рук. Та це — ваша годи-
на тепер, і влада темряви”... А схопивши Його, повели й привели у дім первосвященика. 
Петро ж здалека йшов слідкома.

Як розклали ж огонь серед двору, і вкупі сиділи, сидів і Петро поміж ними. А служни-
ця одна його вгледіла, як сидів коло світла, і, придивившись до нього, сказала: І цей був 
із Ним! І відрікся від Нього він, твердячи: Не знаю я, жінко, Його! Незабаром же дру-
гий побачив його — та й сказав: “І ти від отих”. А Петро відказав: “Ні, чоловіче!”... І як 
часу минуло з годину, хтось інший твердив і казав: “Поправді, і цей був із Ним, бо він — 
галілеянин”. А Петро відказав: “Чоловіче, не відаю, про що ти говориш”... І зараз, як 
іще говорив він, півень заспівав.

І Господь обернувся й подививсь на Петра. А Петро згадав слово Господнє, як ска-
зав Він йому: “Перше, ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від Мене”. І, вийшовши 
звідти, він гірко заплакав! А люди, які ув’язнили Ісуса, знущалися з Нього та били”. Те-
пер по всьому світу люди з благоговінням читають ці рядки і дякують Богу за Його 
рішення — нести Свій хрест до кінця.

Чи вдячні ви Богу за таке рішення?

ЕПІЗОД №7 | Понтій Пилат, Голгофа
Екскурсовод: Страта через розп’яття на хресті була найганебнішою, найболю-

чішою і найжорстокішою. На таку смерть у ті часи засуджували найневиправніших 
злочинців: розбійників, убивць, бунтівників і злочинних рабів. Муки розіп’ятої лю-
дини неможливо описати. Крім нестерпного болю в усіх частинах тіла, розіп’ятого 
мучили страшна спрага і смертельні душевні страждання. Смерть була настільки 
повільною, що багато хто вмирав на хресті лише через декілька днів. Навіть ви-
конавці страти — зазвичай люди жорстокі — часто не могли спокійно дивитися на 
страждання розіп’ятих. Вони готували питво, яким намагалися втамувати неймо-
вірну спрагу, або ж робили суміш з різних речовин, що на якийсь час притуплювали 
свідомість і полегшували муки. Згідно з єврейським законом, розіп’ятий на дереві 
вважався проклятим. Начальники юдейські хотіли навіки зганьбити Ісуса Христа, 
засудивши Його на таку смерть.

Пилат сидить на кріслі, біля нього стоїть слуга. Воїни приводять Христа і ставлять перед 
Пилатом.

Пилат: Я невинний у крові Його! Самі ви побачите... (Мт. 27:11-26). (Взяв воду і ви-
мив руки.)

Воїни з лементом, штовхаючи Його, ведуть до хреста. Екскурсовод з групою дітей 
зупиняється, аби їх пропустити вперед, при цьому продовжує свою розповідь.

Екскурсовод: Коли Ісуса Христа привели на Голгофу, він мав силу та владу, аби 
все зупинити. Проте ці страждання Він прийняв на Себе добровільно за гріхи лю-
дей; тому і бажав витерпіти їх до кінця.

Коли все було приготовлено, воїни розіп’яли Ісуса Христа. Це було близько по-
лудня, по-єврейськи — о шостій годині дня. Коли ж розпинали Його, Він молився 
за Своїх мучителів, кажучи: “Отче, Відпусти їм, — бо не знають, що чинять вони” 
(Лк. 23:34).
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Поряд з Ісусом Христом розіп’яли двох злочинців (розбійників), одного — право-
руч, іншого — ліворуч від Нього. Так справдилося пророцтво Ісаї, який сказав: “…і з 
злочинцями був порахований” (Іс. 53:12).

За наказом Пилата, до хреста над головою Ісуса Христа було прибито напис, що 
означав провину Його. Там було написано по-єврейськи, по-грецьки і по-римськи: 
“Це — Цар Юдейський” (Лк. 23:38), і багато хто читав його. Такий напис не подобав-
ся ворогам Христовим. Тому первосвященики прийшли до Пилата і сказали: “Не 
пиши: Цар Юдейський, але що Він Сам говорив: Я — Цар Юдейський” (Ів. 19:21).

Та Пилат відповів: “Що я написав — написав!” (Ів. 19:22).
Між тим, воїни, які розіп’яли Ісуса Христа, взяли Його одяг і почали ділити між 

собою. Верхній одяг вони розірвали на чотири частини, кожному воїнові — по час-
тині. А хітон (нижній одяг) був не шитий, а увесь тканий зверху донизу. Тоді вони 
сказали один одному: “Не будемо дерти його, але жереба киньмо на нього, — кому 
припаде” (Ів. 19:24). І, кинувши жереб, воїни сіли, охороняючи місце страти. Так і тут 
збулось давнє пророцтво царя Давида: “Вони ділять для себе одежу мою, а про шату 
мою жеребка вони кидають…” (Пс. 21:19).

Вороги не переставали ображати Ісуса Христа і на хресті. Вони, проходячи повз 
Нього, лихословили і, киваючи головою, казали: “Ти, що храм руйнуєш та за три дні 
будуєш, — спаси Самого Себе! Коли Ти Божий Син, то зійди з хреста!” (Мт. 27:40).

Також первосвященики, книжники, старійшини і фарисеї, глузуючи, говорили: 
“Він інших спасав, — а Самого Себе не може спасти! Коли Цар Він Ізраїлів, нехай зійде 
тепер із хреста, — і ми повіримо Йому! Покладав Він надію на Бога, — нехай Той Його 
(Бог) тепер визволить, якщо Він угодний Йому. Бо Він говорив: “Я — Син Божий”… (Мт. 
27:42,43).

За їхнім прикладом і воїни-язичники, які сиділи біля хрестів і стерегли розіп’ятих, 
знущаючись, казали: “Коли Цар Ти Юдейський, — спаси Себе Сам” (Лк. 23:37).

Навіть один з розбійників, котрий був розіп’ятий ліворуч Спасителя, хулив Його 
і говорив: “Чи Ти не Христос? То спаси Себе і нас!” (Лк. 23:39).

Інший же розбійник, навпаки, втихомирював того і говорив: “Чи не боїшся ти 
Бога, коли й сам на те саме засуджений (тобто на такі муки і смерть)? Але ми спра-
ведливо засуджені, і належну заплату за вчинки свої беремо, — Цей же жадного зла 
не вчинив” (Лк. 23:40,41). Сказавши це, він звернувся до Ісуса Христа з молитвою: 
“Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє!” (Лк. 23:42).

Милосердний Спаситель прийняв щире покаяння цього грішника, який засвід-
чив таку віру в Нього, і відповів розбійникові: “Поправді кажу тобі: ти будеш зо 
Мною сьогодні в раю!” (Лк. 23:43).

Біля хреста Спасителя стояли матір Його, апостоли, Марія Магдалина і ще кілька 
жінок, які шанували Його. Неможливо описати скорботу матері Христа, яка бачила 
нестерпні муки Сина Свого!

Ісус Христос, побачивши матір Свою та Івана, що стояли тут, — Івана ж любив Він 
особливо — говорить матері Своїй: “Оце, жоно, твій син!” (Ів. 19:26). Потім говорить 
Іванові: “Оце мати твоя!” (Ів. 19:27). З цього часу Іван взяв її до себе у дім і піклу-
вався про неї.

Між тим, під час страждань Спасителя на Голгофі сталося велике знамення. З 
тієї години, як Спаситель був розіп’ятий, тобто з шостої години (а за нашим ча-
сом з дванадцятої години), сонце погасло і настала темрява по всій землі, і трива-
ла до дев’ятої години (за нашим часом до третьої години дня), тобто до самої смер-
ті Спасителя.

Екскурсовод з дітьми підходять до пагорба, на якому стоїть хрест.

Розіп’яття Ісуса Христа.
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Ця незвичайна всесвітня пітьма була описана язичницькими письменниками-
істориками: римським астрономом Флегонтом, Фаллом і Юнієм Африканом. Зна-
менитий філософ з Афін Діонисій Ареопагіт був у той час в Єгипті, в місті Геліопо-
лі; спостерігаючи раптову пітьму, він сказав: “Чи Творець страждає, чи світ руйну-
ється”. Згодом Діонисій Ареопагіт прийняв християнство і був першим афінським 
єпископом.

Близько дев’ятої години Ісус Христос вигукнув: “Елі, Елі, лама савахтані?”, — цеб-
то: “Боже Мій, Боже Мій, нащо Мене Ти покинув?...” (Мт. 27:46). Це були початкові 
слова з 21-го псалма царя Давида, в якому Давид ясно провістив про страждання на 
хресті Спасителя. Цими словами Господь востаннє нагадав людям, що Він є істин-
ний Христос, Спаситель світу.

Деякі з тих, хто стояв на Голгофі, почувши ці слова, сказані Господом, говори-
ли: “Він кличе Іллю”. Інші ж говорили: “Чекай-но, побачимо, чи прийде Ілля визволяти 
Його” (Мт. 27:47, 49).

А Господь Ісус Христос, знаючи, що вже все звершилося, щоб справдилося Писан-
ня, промовив: “Прагну!” (Ів.19:28) .

Тоді один з воїнів побіг, узяв губку, намочив її оцтом, настромив на тростину і 
підніс до пересохлих губ Спасителя.

Скуштувавши оцту, Спаситель промовив: “Звершилось!” (Ів. 19:30), тобто, вико-
налась обітниця Божа, здійснено спасіння людського роду.

Після цього гучним голосом виголосив: “Отче, у руки Твої віддаю Свого духа!” (Лк. 
23:46). І, схиливши голову, віддав дух, тобто помер.

І ось завіса у храмі, що закривала святе святих, розірвалася навпіл, зверху дони-
зу; і земля затряслась; і каміння порозпадалось; і гроби розкрились; і багато тіл по-
мерлих святих воскресли і, вийшовши з гробів після воскресіння Його, ввійшли в 
Єрусалим і явились багатьом (Мт. 27:51-53).

Сотник же (начальник воїнів) і воїни з ним, які стерегли розіп’ятого Спасителя, 
бачачи землетрус і все, що відбувалося перед ними, налякались і сказали: “Він був 
справді Син Божий” (Мт. 27:54). А народ, який був при розп’ятті і все бачив, у страху 
став розходитися, б’ючи себе в груди.

Настав вечір п’ятниці. Цього вечора належало споживати пасху. Юдеям не хоті-
лося залишати на хрестах тіла розіп’ятих до суботи, бо пасхальна субота вважала-
ся великим днем. Тому вони просили у Пилата дозволу перебити кістки розіп’ятим, 
щоб вони швидше вмерли і щоб можна було їх зняти з хрестів. Пилат дозволив. Во-
їни підійшли і перебили кістки розбійникам. Коли ж підійшли до Ісуса Христа, то 
побачили, що Він помер, і тому не перебивали в Нього кісток. Та один з воїнів, щоб 
не залишалося ніяких сумнівів у Його смерті, списом бока Йому проколов, — і зараз 
витекла звідти кров та вода (Ів. 19:33,34).

(Мт. 27: 31–56; Мр. 15: 22–41; Лк. 23:33–49; Ів. 19:17–37).

ЕПІЗОД №8 | Воскресіння і вознесіння
Екскурсовод: Вам щойно розповіли про смерть Ісуса Христа. А ви знаєте, що сталося 

з Ним після смерті?
Звернути увагу на послідовність: поховання, сторожа + печатка, воскресіння 

(з’явлення ангела), три Марії біля гробу.
Ісус вчинив найбільше чудо, яке ніколи і нікому не вдавалося вчинити — ВІН ВОС-

КРЕС! Якби Христос не воскрес, Він був би ще однією людиною, яка прожила гарне жит-
тя. Але тепер плата за наш з вами гріх заплачена сповна, повністю (цитує Римлян 6:23). 
Оце і була та плата. І тепер прощення наше — це подарунок Божий для нас.

А вже знаєте, що по воскресінні Ісус з’являвся Своїм учням: в Єрусалимі, де вони 
були всі зібрані в одному домі, в Галілеї, на березі озера, а потім і на вершині гори.
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Певний час Ісус залишався там, де Він багато проповідував до розп’яття, де молив-
ся, де зробив так багато чудес. Але прийшов час — і Він повернувся до Єрусалима; слі-
дом за Ним пішли і Його учні. Тепер Він не перебував з ними, як раніше, але часто при-
ходив до них.

Якось, бесідуючи з ними, Ісус звелів їм залишатися в Єрусалимі, доки, за обітницею 
Божою, на них не злине сила з небес. Мабуть, ви пригадуєте, що Господь Ісус сказав їм 
ще задовго до Своїх страждань: “Отець Мій пошле вам іншого Утішителя — Духа Свято-
го”. Тепер Ісус Христос звелів Своїм учням йти і проповідувати людям про Нього, коли 
на них злине з небес Дух Святий, у першу чергу, тим, котрі нещодавно кричали розлю-
товано: “Розіпни Його!” Апостолам належало звістити їм, що коли вони повірять в Гос-
пода, то Він простить їм всі гріхи.

Потім Ісус наказав учням проповідувати Євангеліє і за межами Єрусалима. Ісус ска-
зав: “Йдіть і проповідуйте всьому світу, проповідуйте всьому живому”. Звідси випли-
ває, що Ісус бажає спасти кожну душу. Всіх, хто вірив в Ісуса, апостоли хрестили на озна-
ку того, що вони вірили в Отця, Сина і Духа Святого, Котрі є Свята Трійця.

Діти повертаються у табір, де їх чекають усі, хто стояв на пунктах. Посеред табору викладене серце 
свічками. Звучить підсумкова проповідь. Заклик до покаяння можна зробити наприкінці дня, давши 
дітям час на роздуми. Діти разом із наставниками розходяться по кімнатах, аби поспілкуватися і ви-
конати завдання. Їм потрібно написати лист із відповіддю на запитання: “Як нам жити, щоб 

не грішити?”

ІХ. Вечеря

Х. Вечірнє зібрання
1. Гра “Потилиця”
Завдання координатора — це потурбуватися про те, щоб упродовж дня зробити 

достатню кількість фотопотилиць дітей та членів команди (8-15шт.). Можна вико-
ристати фото з попередніх днів.

На екран висвітлюються фото дітей, та не їхнього обличчя, а потилиці, тобто зі 
спини. Завдання присутніх у залі назвати ім’я того, кого показали на екрані.

Висновок: для того аби відгадати людину, потрібно було її знати, щонайменше — 
хоча б один раз її побачити. Найшвидше називали імена сфотографованих їхні друзі з 
команди, оскільки вони найчастіше їх бачили, живучи в одній команді. Можливо, час-
то їх бачили зі спини.

Для того аби нас впізнавали як християн, непотрібно це доводити словами, не по-
трібно носити спеціальний одяг чи якісь спеціальні написи. Доведіть це ділом, щоб ні 
в кого не було сумнівів. Та найголовніше живіть так, щоб не завдавати Господу болю!

2. Пісні

3. Конкурс
Діти представляють свої символічні роботи і зачитують свої листи-роздуми. Вар-

то подумати про нагородження, можна нагородити всіх за відвертість у листах. Це 
лишається на ваш розсуд.

Гарним підсумком конкурсу буде, якщо у ньому візьмуть участь усі члени коман-
ди та зачитають свої роздуми на це запитання.

4. Відеокліп Брикси “Я боль твою возьму”, “Свеча” чи “Міст” (на ваш вибір)

5. Інсценівка “Викуплення”
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Дійові особи: Бог, людина (хлопець), чотири людини, які є втіленням спокус 
(хлопець — алкоголізм, дівчина — розпуста, хлопець — наркоманія, дівчина — об-
ман), людина, яка гратиме гріх.

Реквізити: 4-ри мотузки з петлями на кінцях, червоне покривало, Біблія.
Костюми: Бог — світлий одяг. Людина — одяг звичайний. Решта акторів одягне-

ні повністю в чорне.
Музика: характерна для кожної ролі (фонограма додається)
Час: 15 хв.
Дія 1
Бог творить людину. Спершу людина сидить на колінах, схиливши голову, ніби це 

шматок глини. Бог її підіймає, починає виліплювати з неї справжню людину: спо-
чатку ліпить руки, ноги, голову, вуха, очі, вуста, ніс, потім вдихає в неї життя. (Рухи 
повинні бути досить плавними). Людина оживає і захоплено дивиться на навко-
лишній світ, роздивляється все довкола, потім падає в обійми Творця. Бог показує 
їй Біблію, яка розповідає все про створення світу. Вони певний час разом радіють, 
потім людина підходить до уявного дерева пізнання добра і зла і ніби хоче зірвати 
плід. Ось тут різка переміна музики, на сцену виходить хлопець, який втілює гріх 
алкоголізму.

Дія 2 (заміна музики)
Він спершу п’є сам з уявної пляшки, а потім пропонує людині. Бог, бачачи, що лю-

дина потрапила на гачечок до гріха, благає її не робити цього і пропонує їй Біблію. 
Але людина, прагнучи насолоди, погоджується випити і отримує залежність від грі-
ха. Хлопець одягає людині на ногу мотузок з петлею, затягує її (це робиться досить 
плавно і непомітно), а потім відходить вбік, присідає і дивиться в “одну точку”.

Дія 3 (заміна музики)
Виходить дівчина, яка втілює гріх розпусти. Вона звабливо дивиться на хлопця, 

заманює його до себе, а в цей час Бог прохає людину не робити цього, показує їй 
Своє Слово. Людина деякий час вагається, але гріх такий солодкий, що перемагає 
людину. Дівчина одягає хлопцю на кисть руки мотузок і затягує петлю. Після цьо-
го вона відходить вбік до хлопця (алкоголізм), стає біля нього і дивиться в “одну 
точку”.

Дія 4
(Зміна музики). На сцену виходить хлопець, який втілює гріх наркоманії. Спер-

шу він показує людині, яку отримує насолоду, вколюючи у вену наркотики, а по-
тім пропонує людині. Бог прохає людину не робити цього, але вона відкидає Його 
прохання, і з насолодою вколює у вену наркотик. Поки він це робить, хлопець на-
совує йому на ногу шнурок, відходить убік до “гріхів”, присідає і дивиться в “одну 
точку”.

Дія 5
(Зміна музики). Вибігає дівчина (обман) з коробкою в руках і міцно притискає її 

до себе. Людина, думаючи, що в ній щось є, пробує вирвати коробку. Кілька секунд 
вони змагаються, врешті-решт, людина перемагає, а дівчина, поки хлопець розгля-
дає коробку, надягає йому петлю на руку, затягує і відходить убік до хлопця (нарко-
манія), стає і дивиться в “одну точку”. Людина відкриває коробку, в розпачі вертить 
її в руках, бо вона порожня, а потім кидає геть. Під час цієї дії Бог стоїть на колінах, 
простягає до людини руки допомоги і, бачачи, що людина не реагує на Його допо-
могу, плаче.

Дія 6
Виходить гріх (цю роль може виконувати як хлопець, так і дівчина). Він закликає 

всіх, хто уособлював певну спокусу, заволодіти людиною повністю. Кружляючи на-
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вколо неї, вони хапають людину за мотузки і починають тягнути кожен у свій бік. 
Спочатку людина пручається, намагається вирватися, але потім в безсиллі відда-
ється у владу гріхів, які все сильніше розривають її. Це триває кілька секунд. Потім 
підходить гріх, підіймає уявний меч над людиною. (Переривається музика). Люди-
на в розпачі кричить: “Отче!” Підбігає Бог, відкидає гріх, а всі “гріхи” пускають мо-
тузки і падають врізнобіч, підходить до людини, схиляється над нею, хоче забра-
ти всі гріхи (мотузки) на себе. В цей час до Нього підбігає головний гріх (а всі “грі-
хи” стають на одне коліно по два боки від покривала, яке до цього часу лежало на 
задньому плані сцени у центрі) і певними рухами описує гріхи, які дозволила собі 
людина. Бог знімає шнурки з рук і ніг людини на Себе. Потім бере людину на руки і 
відносить вбік. Тим часом гріх майструє хрест з двох людей (хлопців). Головний гріх 
ставить їх спинами один до одного і витягує їхні руки під прямим кутом. Протягом 
цього Бог і людина обіймаються, людина плаче, розкаюється. Підходить гріх, відри-
ває Бога від людини і веде до хреста. Людина намагається йти за Творцем, але Його 
затримує дівчина-обман, яка підбігла, коли Бога з людиною розлучили. Гріх заби-
ває цвяхи в руки і ноги Бога, людина дивиться на це, плаче і в безсиллі падає додо-
лу (дівчина відходить до покривала). Відбулося розп’яття. Гріх задоволено дивиться 
на хрест, дівчата-гріхи піднімають покривало. Звучить грім, відбувається щось схо-
же до землетрусу, покривало труситься, в цей час Бог переодягається у білий одяг, 
зриває покривало, і звучить урочиста, переможна музика. Він підходить до люди-
ни, підіймає її, пояснює, що відбулося викуплення. Людина спершу нічого не розу-
міє, але Бог показує Біблію, яка про все це розповідає. Вони радісно обіймають один 
одного.

6. Спів серйозних пісень

7. Свідчення членів команди

8. Проповідь

ХІ. Спілкування в групах

ХІІ. Відбій
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Хід дня
І. Ранкова молитовна зустріч команди

Упродовж цього дня ми говоритимемо про ту тріумфальну 
подію, яка змінила життя кожного з нас. Воскресіння Хрис-
та подарувало нам надію, світло та стосунки з Господом. Не-
має для людини більшої безпеки, ніж життя під керівни-
цтвом Того, Хто створив її. Немає для неї більшого щастя, ніж 
присутність Господа в кожному кроці. Перемога Христа — це 
особ ливий подарунок кожному з нас. Тому, перш ніж розпо-
відати дітям про воскресіння Христа, нагадайте для себе, що 
означає Його воскресіння для вас.

Оповідання із серії “Листи улюбленій Дитині”.
“Отже, учні повернулися знову до себе”

“А Марія стояла на дворі біля гробниці й плакала”
“Каже їй Ісус: Не доторкайся до Мене, бо Я ще не зійшов до Мого Отця”

(Ів. 20:10, 11, 17).

Свята дрібниця
Христос по-небесному будував стосунки з людьми. І в цьо-

му можна помітити одну величну закономірність — для Ньо-
го не існувало дрібниць. Уявляєш, жодної! Для Господа все 
було важливим!

Новий Заповіт розповідає історію про Марія Магдалину. 
Уяви собі ранок, оповитий у сиву шаль туману… Жінку, що 
стоїть біля порожньої гробниці; пелени, які ще донедавна об-
вивали святе тіло; учнів, Петра та Івана, котрі прибігли і вте-
кли назад, боячись, щоб їх хтось, бува, не побачив…

Раптом до жінки підходить Ісус і запитує, чому вона плаче. 
Та пояснює, що хтось забрав тіло Вчителя і не знає, де Його 
поклали. Він, бачачи жіночий розпач, відкривається їй, стає 
Тим, Якого вона впізнає, Котрого знала раніше. Марія хоче 
обійняти, не вірячи власними очам. Адже таке диво вона ба-
чить вперше! Її Равуні — живий! Але ж був мертвий! Однак — 
живий! Думки і почуття суперечать один одному. А руки шу-
кають дотику: “Невже?”

Ісус просить, щоб Марія не доторкалася до Нього. Чому? Ти 
ж не привид? Не ілюзія? Ти — Той Самий. Живий! І Він пояс-
нює: “Я ще не зійшов до Мого Отця”.

Господи Ісусе! По дорозі на небо, з безодні смерті до вічно-
го сяєва неба Ти зупинився на землі, щоб заспокоїти засму-
чену жінку. Ти ж іще не з’явився перед Лицем Свого Батька, 
Отця світів! Невже для Тебе людина — настільки важлива? — 
ставлю це запитання боязко, несміливо, опустивши голову і 
заховавши обличчя. І чітко бачу не у видінні, не на картині і 
не уві сні, а наяву — так! Небайдужа!

Після Свого тріумфального, переможного, незбагненного 
і єдиного воскресіння Ти звертаєш Свій погляд знову на лю-
дину. Невже Ти не міг з’явитися Марії Магдалині кількома го-

9
ДЕНЬ

Тема дня

«Тріумф»
Подія — Воскресіння Ісуса 

Христа та Його з’явлення 
учням

Мета:

освітня: 4  з’ясувати з ді-
тьми, чому Христос 
воскрес;
виховна: 4  виховувати в ді-
тей почуття вдячності Ісусу 
за Його воскресіння;
розвивальна: 4  розвивати 
в дітей бажання святкува-
ти Господнє воскресіння.

Біблійна основа —  Єван-
геліє від Луки 24:1-12; 
36-42.
Найважливіша дум- 
ка уроку — Ісус переміг 
смерть, щоб подарувати лю-
дям життя вічне.
Ключовий вірш:  “Бог же 
не є Богом мертвих, а жи-
вих, бо всі в Нього живуть” 
(Лк. 20:38).
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динами пізніше — тоді, коли й учням? Тобі так болять сльози жінки? Для Тебе це — 
не дрібниця?

Так, вона не побоялася великого каменя біля входу в печеру, не втекла разом з 
учнями, не злякалася римських вояків. Це плата за її вірність? Чи це Твоя милість? 
Що це, Господи?

Святі хвилини. Святі розмови. Святі дрібниці. Розуміння цього, моя Дитино, до-
дає віри та сили. Його уваги вистачить на всіх. Чуєш, на всіх! Для Господа все, що 
пов’язане з людиною, — не дрібниця. В лексиконі Його любові нема такого слова!

Христос з’явився Марії Магдалині не тому, що вона найпершою прийшла до гроб-
ниці, а тому, що, прийшовши, не втекла!

ІІ. Зарядка

ІІІ. Сніданок

ІV. Ранкова лінійка
1. Привітання

2. Пісня. Гімн. Представлення золотих віршів
Воскресіння Христа було величезною несподіванкою для всіх. Тому сьогоднішній день, 

пов’язаний з воскресінням, також буде наповнений приємними несподіванками. І роз-
почнуться вони ще на ранковій лінійці. Найперша несподіванка — те, що вірші переві-
рятимуть сьогодні старші групи. Розпитайте потім про їхні враження.

3. Час несподіванок
Здивувати дітей можна по-різному. Ми пропонуємо для вашого вибору кілька 

варіантів.
* Запишіть голоси батьків, які звертатимуться до своїх дітей, і увімкніть ці запи-

си на ранковій лінійці.
* Потурбуйтеся про невеличкі подарунки для кожної дитини, які також стануть 

дуже приємною несподіванкою.
* Можна запросити пастора, який подарує кожній дитині лист, також персональ-

ні листи-сюрпризи треба вручити всій команді. Якщо до вас завітає пастор, було б 
добре, аби саме він зробив зачіпку до уроку.

Ведучий (або пастор). То які ж ваші враження? (Дайте можливість дітям та 
членам команди поділитися враженнями). Я думаю, нема в цьому світі людини, яка 
б не любила приємних сюрпризів. Навіть якщо це якась невеличка річ, малопоміт-
ний вчинок, все одно він буде приємним та особливим, адже головне в таких неспо-
діванках — те, що їх ніхто не очікує. Проте сьогодні отримали сюрпризи лише ви. 
Та є одна несподіванка, яка була зроблена всім людям, незалежно від того, де і коли 
вони жили. Що це за несподіванка? Про це вам розкажуть наставники на біблійній 
годині.

4. Молитва

V. Біблійна година
Урок 9 — “Тріумф”. Не забудьте, що вся команда, яка не проводить уроку, зби-

рається на декілька хвилин, аби підтримати молитовно наставників під час прове-
дення уроку.

VІ. Робота гуртків

VІІ. Обід
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VІІІ. Табірна гра
Сьогодні, в день несподіванок, можна зробити замість табірної гри несподіван-

ку — влаштувати дітям екскурсію до музею або пікнік на мальовничій галявині.
Якщо ж у вас немає такої змоги, то пропонуємо загально табірну гру “Тріумф”.

Табірна гра “Тріумф”
Ціль гри: показати дітям значення і ціну перемоги.

Хід гри
Кожній групі видається частинка картки, за якою вони повинні відшукати 

“скарб”. Маршрути, за якими діти шукатимуть інші частини карти, повинні скла-
датися мінімум з 10 пунктів та бути індивідуальними для кожної групи. Лабіринти 
треба скласти так, щоб про місце 2 пункту можна було дізнатися лише на 1 пункті, 
про 3 пункт — на 2 пункті і т.д. Наголосіть, що переможе лише та команда, яка зна-
йде і принесе всі записки. Усі маршрути повинні завершуватися “скарбом” — ко-
робкою з цукерками “Тріумф” (проте діти впродовж гри повинні думати, що скарб 
отримає лише та команда, яка першою складе карту, — подарунки всім будуть ве-
ликою і приємною несподіванкою). Після гри зробіть висновок про те, що перемога 
давалася їм важко, проте всі мали змогу її здобути. Так само важкою ціною Христос 
помер, щоб потім подарувати перемогу кожному, хто шукатиме Його.

ІХ. Вечеря

Х. Вечірнє зібрання
1. Привітання ведучих із залом

2. Фото з життя табору за останні 3 дні

3. Пісня

4. Гра “Лимон”
На сцену запрошують 3 дітей, які дуже люблять солодощі. Хоча вони й очіку-

ють “солодкий” конкурс, завдання буде дуже несподіваним: треба якомога швидше 
з’їсти шматочки лимону.

5. Новини дня. “Серце” розповідає про новини табору

6. Вручення “Літопису табору” одній із груп для того, аби вони записали туди свої від-
гуки та враження (див. урок 1)

7. Інсценівка
Біблійні персонажі сьогодні — три жінки, які йшли рано-вранці до гробу Господ-

нього — Марія Магдалина, Іванна і Марія, мати Якова. Всі вони одягнені у єврейське 
вбрання.

Звучить аудіозапис та ставиться інсценівка.
Чоловічий голос за кадром:
“Коли минула субота, Марія Магдалина і Марія, мати Якова, і Соломія купили па-

хощів, щоб піти і намастити Ісуса. І на світанку, коли сходило сонце, дня першого в 
тижні, вони вийшли з дому, щоб піти до гробу.

Жінки:
— Магдалино, а хто нам відвалить камінь від входу до гробу, він такий важкий?
— Не знаю. Нас тільки троє, до того ж ми — жінки.
— А там можуть стояти воїни… Пилат же наказав поставити біля входу в гріб охо-

рону. Та ще й на камінь приклали печатку…”
Звук грому, землетрус у поєднанні з величною музикою.
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Чоловічий голос поза кадром:
“І ось стався великий землетрус, бо ангел Господній зійшов з небес, відвалив ка-

мінь від дверей гробу і сів на ньому. Вигляд його був, як блискавка. А одежа — біла, 
як сніг. І зі страху перед ним, сторожа затремтіла, і стала, як мертва. І ангел, озвав-
шись, сказав жінкам:

Голос ангела:
“Не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розп’ятого. Нема Його тут: Він воскрес, 

як сказав. Ідіть, подивіться на місце, де лежав Господь. Ідіть же швидше і скажіть 
учням Його, що Він воскрес з мертвих, і Він зустріне вас в Галілеї — там Його поба-
чите. Ось я сказав вам”.

Жінки:
— Ходімо швидше до учнів, щоб і їм розповісти про це диво. Ісус Христос 

воскрес!
— Ходімо!
— Ходімо!
Виходять.
8. Свідчення членів команди за темою дня (Що означає воскресіння Христа у вашому 

житті).

9. Проповідь

10. Молитва

11. Оголошення

ХІ. Спілкування в групах

ХІІ. Відбій
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Хід дня
І. Ранкова молитовна зустріч команди

У ПОЗИКУ БОГОВІ
Макс Лукадо

Одного разу після богослужіння підійшла до мене одна се-
стра і попросила допомогти їй у будівництві будинку.

Я працював у той час на найманій роботі, будував двопо-
верховий дім одній людині. Сталося так, що у нього закінчи-
лася цегла, і я вже кілька днів чекав, коли її підвезуть. До-
помогти сестрі я погодився, наголосивши при цьому, що бу-
дівництво почну, але будинок здобувати, мабуть, не встигну, 
тому що повинен закінчити почату роботу.

Сестра зраділа моїй згоді і пообіцяла заплатити за роботу. 
Вона була вдовою і вже багато років жила в маленькому ста-
рому будиночку з сином-інвалідом. Необхідний для спору-
ди матеріал сестра заготовила вже давно, і тепер можна було 
приступати до роботи.

Декілька братів допомогли мені зробити цоколь, і, оскіль-
ки мій господар не завіз цеглу, я почав кладку будинку. Брат 
мій допомагав робити розчин, підносив цеглу, а я мурував 
стіни. Періодично я навідувався до свого господаря щодо ро-
боти, але цегли все не було.

Так помалу і звели ми сестрі будинок. Коли роботи зали-
шалося вже на кілька днів, вона нагадала мені:

— Я розрахуюся з тобою, брате, ти не хвилюйся. У той час 
я з сім’єю жив у тимчасовому помешканні і збирав гроші на 
новий будинок. Будматеріалів у мене ще не було. І ось настав 
останній день моєї роботи у сестри. Читаючи вранці Біблію, 
я звернув увагу на слова, записані в Притчах Соломона: “Хто 
благодіє бідному, дає у позику Господу; і Він віддасть йому за 
благодіяння його”.

Перечитавши цей текст кілька разів, я замислився. Чи не 
стосуються ці слова особисто мене? Адже сестра, в якої я пра-
цюю, справді бідна, церква їй допомагала купувати будмате-
ріали. А тепер вона хоче мені платити... Чи не краще відмо-
витися від грошей? Отак поміркувавши, я вирішив нічого з 
неї не брати.

Після обіду, коли вже закінчив роботу і почав збиратися 
додому, сестра підійшла і каже:

— Спасибі тобі, брате! Ти так багато тут попрацював!
Потім вона дістала з кишені гроші і подала мені:
— Візьми за роботу...
— Не візьму, — відмовився я.– Хай це буде на славу 

Господу!
— Ні-ні! — відразу запротестувала сестра. — У тебе сім’я, 

діти малі, в самого пробеми і невеликі статки...
Вона намагалася засунути мені в кишеню хоч трохи гро-

шей, але я був твердий у своєму рішенні і пояснив їй, що до 
такого рішення спонукав мене Сам Господь, коли я читав 
Слово Його. Йшов я додому, і велика радість переповнюва-

10
ДЕНЬ

Тема дня

«Люблю»
Мета:

освітня:  4 з’ясувати з ді-
тьми, чому варто любити 
Ісуса Христа;
виховна:  4 виховувати в ді-
тей любов до Бога;
розвивальна:  4 розвива-
ти в дітей бажання жити з 
Богом усе своє життя.

Біблійна основа —  Єван-
геліє від Марка 12:30.
Найважливіша думка  
уроку — Бог любить нас 
любов’ю вічною і ми не мо-
жемо Його не любити.
Ключовий вірш: ”Ми люби-
мо Його, бо Він перше нас 
полюбив” (1 Івана 4:19).
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ла мене — так приємно було, що міг витратити сили і час для 
Господа!

Минуло тижнів зо два — і я став свідком, як Бог віддає тому, 
хто допомагає бідному. Хоча я й не чекав подяки, не споді-
вався на неї, вона таки прийшла. Декотрі з моєї рідні живуть 
за кордоном. І ось вони абсолютно несподівано зателефону-
вали і сказали, що дарують мені гроші на будматеріали. Це 
було ніщо інше, як дарунок від Господа — адже вони виріши-
ли подарувати гроші саме мені, тоді як вісім моїх братів і сес-
тер мають не меншу потребу в них. Бог вірний і в боргу не 
залишається. Люди можуть підвести, обдурити, а Він не зра-
джує Свого слова!

Отримавши гроші, ми з дружиною щиро подякували Гос-
поду, оскільки прийняли цей дар від Нього Самого. Коли я 
порахував, скільки міг би взяти за зроблену роботу і скільки 
дав мені Господь, вийшло в тридцять разів більше. Бог вина-
городжує щедро!

Ідея на день.

Оголошується конкурс “Дубль 2”.Кожній групі дається за-
вдання: до вечірнього зібрання скопіювати когось із команди. І 
показати треба це у вигляді сценки чи діалогу. Вкластися потріб-
но у 2-3 хв, не більше.

ІІ. Зарядка

ІІІ. Сніданок

ІV. Ранкова лінійка
1. Спів пісень, гімну. Молитва.
— Що таке любов? Просто слова чи слова, підкріплені 

діями?
— За що ми любимо людей?
— Кого легко любити? Чи легко любити людину, яка зроби-

ла тобі боляче? Чи легко любити того, хто відповідає на твою 
доброту, дружбу та любов зверхністю, зрадою та байдужістю? 
Що ми хочемо отримати в обмін на любов?

2. Перевірка віршів

3. Інсценівка.
На сцені стоїть письмовий стіл, на якому розташована ваза, 

столові прибори і т.д. Все — як у кімнаті. Мама прибирає, го-
тує сніданок. До кімнати вбігає дитина, поспіхом дістає ноут-
бук, щоб поговорити із другом по “скайпу”.

— Іванку, винеси сміття, будь ласка.
— Мамо, я зараз не можу, у мене термінова розмова.
Імітує розмову з другом по “скайпу”, одягає наушники і по-

чинає розмовляти.
— Привіт, Максе, як там в Штатах? Я радий за тебе. Та ні, у 

мене теж усе добре. Ні, ще не купив скейт, не назбирав гро-
шей. Ти вже купив, а як саме?… Де ти взяв кошти? Як заро-

Дорогі служителі, ви плід-
но попрацювали у нашому та-
борі нинішнього літа — за це 
щира вам подяка. Ніякі гро-
ші не оплатять вашу посвяту, 
любов, виявлену до дітей, са-
мопожертву, працьовитість та 
недоспані ночі. Хочеться поба-
жати рясних Божих благосло-
вень! Нехай Господь воздасть 
вам сторицею!
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бив? Розкажи-но, розкажи… (уважно слухає співрозмовника). За все треба платити… 
Ну, не знаю, можливо, ти і правий. Добре, дякую за пораду. Бувай!

Закінчивши розмову і кілька хвилин подумавши, бере папір і починає щось пи-
сати. Трішки пописавши, каже сам до себе:

— Треба винести сміття — це ще кілька гривень.
Біжить, бере сміття і хутко виносить. Повернувшись, знову приступає до 

писанини.
— Все. Готово.
— Про що ти говориш, синочку? Що готово?
Іванко підходить до столу і кладе перед мамою на стіл листок із заголовком “Ра-

хунок”. Мама бере до рук розграфлений листок і читає:
— Так…так… почитаю. 
Іванко, син своїх батьків, пред’являє рахунок за такі роботи:

К упівля хліба — 50 копійок
Прибирання в кімнаті — 2 гривні 
Винесення сміття (2 рази) — 1 гривня 
Догляд за хом’яком і рибками (4 рази) — 4 гривні 
Купівля хліба, молока і яєць — 1 гривня 
Миття посуду (2 рази) — 1 гривня 
Відніс татові туфлі в ремонт — 50 копійок 
Був слухняним — 2 гривні 
Разом: 1 2 гривень.

Мама замислилася, потім мовчки підійшла до своєї сумочки, дістала гаманець і, 
взявши з нього гроші, подала синові.

— Ось, тримай.
(Радісно) Дякую, ура… Я зможу з хлопцями піти по магазинах і підібрати собі 

скейт. Правду казав Макс, нічого безкоштовного немає. Мама якийсь час мовчки ди-
виться на сина, який тим часом дістав свою скриньку і почав перераховувати зібрані 
кошти: потім з сумом підходить до столу, бере в руки блокнот і щось у ньому починає 
писати. Закінчивши писати, бере лист, підходить до Іванка і мовчки кладе біля ньо-
го — сама ж повертається до своїх справ: приміром, бере білизну і йде на вулицю, аби 
її вивісити. Іванко починає читати:

Мама і тато, рахунок своєму синові Іванкові:
Купівля одягу та взуття (регулярно) — нічого, оскільки ЛЮБИМО 

Прання і прасування (кілька разів на тиждень) — нічого, оскільки  
ЛЮБИМО

Смачна і свіжа їжа (кілька разів на день) — нічого, оскільки ЛЮБИМО 

Подарунки та сувеніри (десятки разів) — нічого, оскільки ЛЮБИМО 

Прибирання квартири (кожен день) — нічого, оскільки ЛЮБИМО 

Догляд за домашніми улюбленцями Іванка (нескінченну кількість разів) —  
нічого, оскільки ЛЮБИМО

Лікування Іванка — нічого, оскільки ЛЮБИМО 

Догляд і турбота про Іванка протягом дванадцяти років — нічого, оскільки  
ЛЮБИМО

Любов, ніжність і ласка — нічого, оскільки ЛЮБИМО 

Разом:  БЕЗУМОВНА ЛЮБОВ.
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— Як мені соромно, треба піти і попросити вибачення у мами. Я зрозумів, що є те, 
чого не можна купити за гроші, і є те, за що грошей не вимагають.

Можливо, хтось частково впізнав у Іванкові себе? Пам’ятаймо, що наші батьки 
віддають нам свою любов просто так… Дехто з вас скаже, що не всі батьки вміють 
чи хочуть віддавати любов. Не засмучуйтесь, є Той, Хто полюбив нас перше! І Він 
любить усіх людей! При цьому не вимагає від нас нічого. І це Він довів на практиці, 
пославши на землю Свого Сина — Ісуса Христа. Він нас любить і нам є за що Його 
ЛЮБИТИ.

V. Біблійна година
Урок 10 — “Люблю”. Будьте постійними. Продовжуйте молитися за останній 

урок у цьому таборі. Вашої молитовної підтримки потребують наставники та їхні 
вихованці.

VІ. Робота гуртків

VІІ. Обід

VІІІ. Сьогодні замість табірної гри — довгоочікуваний ярмарок
Сьогодні дітям у підсумок ярмарку дарують значок з написом “ЛЮБЛЮ ІСУСА”.
У таборі — велике свято: ярмарок. У різних його частинах стоять лідери з різни-

ми товарами (згідно з вашими можливостями): концтовари, одяг, іграшки, мило, 
зубна щітка і т.д.).

Крім того, працюють точки, де можна заробити додаткові бали, здобувши мож-
ливість при цьому гарно розважитися.

“Осликотаксі” — за певну кількість балів можна проїхатись на ослику (пошитій 
великій іграшці, яку одягають два лідери).

“Горішок” — розказати без заминки всі біблійні вірші, які вивчили у таборі.
“Задачка” — на цьому пункті дається проблемне завдання.
Ви видаєте дітям цвяшки, які сплутані між собою (такі головоломки та подібні 

продаються на ринку). Завдання: розплутати їх.
“Кенгуру” — на цьому пункті вже діти платять своїми балами, аби отримати спе-

ціальний урок зі стрибків на батуті. Можна дати урок, як зробити сальто.
“Художник” — на цьому пункті ви можете за певну плату отримати свій 

портрет.
“Кафе мрій” — витративши кілька балів, діти отримують обслуговування на най-

вищому рівні і можуть замовити какао, морозиво, фруктовий салат, кавун, фрукти, 
чай, різні тістечка та цукерки.

“Веселка” — на цьому пункті діти за певну плату влучають у надувні кульки, які 
прикріплені до ватману чи ДСП. У кульки набрана пофарбована вода, певний ко-
лір — це відповідний приз. Можна кульки надути великими, які легко збити камін-
чиком, а можна надути невеликого розміру, аби ускладнити завдання. Відповідно 
за великі кульки — менші призи, а за менші — більші.

Червоний — подарунки червоного кольору (наприклад, ручка червоного кольору, 
червоний ліхтарик).

Оранжевий — подарунки оранжевого кольору.
Жовтий — подарунки жовтого кольору.
Зелений –подарунки зеленого кольору.
Голубий — подарунки голубого кольору.
Синій –подарунки синього кольору.
Фіолетовий — подарунки фіолетового кольору.



6310 ДЕНЬ

Тріумф

“Дерево сюрпризів” — на високому дереві розвішені призи, як ялинкові при-
краси. Діти, аби дістати одні призи, повинні підстрибнути, аби дістати інші — за-
лізти на дерево. Це треба робити по черзі, аби не створювати хаос. Можна за плату, 
а можна ж і просто так зробити дітям приємне — це лишається на ваш розсуд.

ІХ. Вечеря

Х. Вечірнє зібрання
1. Гімн та молитва

2. Гра “Зоопарк”
Це гра–розіграш, але ніхто з гравців не повинен цього знати. Для гри необхідно 

не менше 12 чоловік. Усі стають у коло. Всі гравці тримають один одного під ліктя-
ми. Ведучий починає гру такими словами: “Зараз ми будемо грати в гру, яка нази-
вається “Зоопарк”. Кожному з вас я зараз на вухо скажу назву якої-небудь тварини, 
яку ви не повинні нікому казати. Потім, коли всі отримують назву тварини, я буду 
називати їх у своїй розповіді. Якщо раптом випаде назва вашої тварини, яку ви 
отримали, то цей гравець повинен негайно присісти і потягнути за собою двох су-
сідніх гравців, яких він тримає під ліктями. Завдання ж цих сусідніх гравців — вчас-
но втримати його. Зрозуміло?”

Потім ведучий підходить до кожного і шепоче йому на вухо одне і те ж, напри-
клад, “гіпопотам”. Кожен гравець думає, що назва цієї тварини — тільки в нього. 
Коли ведучий роздає назви, то він повинен зробити вигляд, що вигадує кожен раз 
нове, почісувати потилицю, казати: “Що ж мені для тебе придумати?” і т.д. По-
тім, коли він усім роздав назви тварин, то починає свою розповідь. Вона звучить 
приблизно так: “Вчора я ходив до зоопарку. Іду мимо однієї клітки, а там сидить… 
слон, — при цьому всі в напрузі, але ніхто не присів. — Іду далі, в іншому вольєрі… 
лисиця. Подивився я на неї — і бачу, просто навпроти неї сидить величезний ГІПО-
ПОТАМ! — в цей час кожен гравець, почувши слово, проказане на вухо “тільки йому 
одному”, різко присідає. Виходить, що все коло падає. Розіграш вдався!

3. Пісні

4. Гра “Видуй склянку”
Видайте кожній команді мотузок завдовжки 4,5 метри з паперовою скляночкою, 

що ковзає по ньому (див. малюнок).

Мотузок туго натягують і на один з його кінців поміщають у скляночку. Коман-
ди вишиковуються і за сигналом ведучого перший гравець кожної команди почи-
нає дути на склянку, переміщаючи її вздовж шнура, тримаючи руки за спиною. По-
тім рукою штовхає її назад, для наступного гравця. Виграє команда, котра закінчи-
ла першою.

Ну що ж, з такими сильними легенями можна заспівати будь-яку пісню.
5. Пісні
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6. Конкурс “Дубль 2”
Проконтролюйте, аби тривалість дійства кожної групи була не більше 3 хв. Ви мо-

жете нагородити кожну групу за найбільш правдоподібне перевтілення, найвлучні-
ше відображення головного героя, сюжетність і т.д.

7. Слайд-шоу з усього табору — яскраві миті
(Рекомендуємо прокоментувати фото, або відразу кумедно підписати його. Діти 

це люблять. Постарайтеся, щоб у кадрі хоча б раз побувала кожна дитина).
8. Нагородження груп
Придумайте номінації, аби нагородити кожну групу (найактивніша, найспор-

тивніша, найкреативніша, найвитриваліша, найслухняніша, найжертовніша і т.д.). 
Приготуйте подарунки для кожної дитини окремо. Пропонуємо, крім подарунка, 
подарувати замість диплому роздруковане фото групи з написом номінації та на-
звою табору (Наприклад: Найдбайливіша група табору “Сніп” — 2012 рік).

9. Пісня.

10. Гра “Запам’ятай”
Ціль гри: запам’ятати найбільшу кількість предметів.
Кількість гравців: 3-4 дитини, або ж можна весь зал поділити на дві частини.
Необхідні матеріали: 15-20 різних предметів покласти на стіл, якщо грає неве-

лика кількість гравців. У іншому випадку — предмети можна висвітлити на екран.
Опис: На стіл викладають різні предмети. Гравцям дається 30 секунд, щоб їх 

запам’ятати. Після цього предмети чим-небудь накривають. Кожен гравець пише 
те, що він запам’ятав. Виграє той, хто запам’ятав більшу кількість предметів.

Висновок: У житті потрібно вміти швидко орієнтуватися і запам’ятовувати необ-
хідну інформацію (як предмети у грі). Та найголовніше — варто пам’ятати те, що допо-
може нам розрізнити що є правда, а що — ні, що є гріх, а що — ні. Протягом цих кіль-
кох днів ви отримували дуже важливу інформацію, яка допоможе вам, якщо, звісно, 
самі того забажаєте, зорієнтуватися в житті.

11. Відео “Хронологія життя Ісуса”

12. Свідчення команди
Виходить вся команда, кожен по одному слову каже, за що люблять Ісуса. Це буде 

як підсумок усіх свідчень.
13. Проповідь
Не забудьте зробити загальне фото та запустити у повітря велику кулю у вигля-

ді серця!

ХІ. Відбій
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