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Передмова
Програму «Це смачно» написано для дитячих християнських таборів, 

щоб спонукати дітей та підлітків споживати здорову як фізичну, так і ду-
ховну їжу.

У програмі запропоновано 6 нестандартних уроків: майстер-клас, детек-
тив, екскурсія, диспут, вистава і квест. Новизною є також нетрадиційний 
підхід до розпорядку дня. Команда, що працювала над програмою, вдала-
ся до цього прийому, щоб зберегти елемент несподіванки та урізноманіт-
нити життя табору. Кожен день буде наповнений зустрічами із цікавими 
персонажами, сюрпризами, захопливими конкурсами та пізнавальними 
завданнями.

Із розвитком людства змінювалися і харчові вподобання, способи при-
готування їжі, з’являлися і зникали ті чи інші продукти. Сучасні тенденції 
споживання їжі дуже різнопланові — від пропагування здорового харчу-
вання до захоплення модним фастфудом. Незмінним залишається одне — 
людині необхідно їсти, щоб поповнювати життєві запаси енергії.

Відколи людина з’явилася в світі, вона також постійно прагне духовної 
їжі. Де б вона її не шукала, до яких би «традицій приготування» не вдава-
лася, єдине найщедріше і найповніше джерело поживи для душі вона зна-
ходить у Біблії. Який би духовний голод чи порожнечу не відчувала лю-
дина, вона завжди вдосталь наситить свою душу Словом від самого Бога, 
оскільки воно універсальне та досконале і може «смакувати» абсолютно 
кожному. Незважаючи на те, як людина виглядає зовні, якими є її соці-
альний статус, національність чи конфесійна належність, Біблія допоможе 
завжди мати чудовий здоровий душевний стан, дасть відповіді на життєві 
питання і допоможе пройти крізь усі труднощі. Дотримуючись біблійних 
рекомендацій, можна покращити навіть свій фізичний стан. Біблія — це 
дуже смачно.

Ірина Наумець

v
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День 1

ГОЛОДНІ ІГРИ
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День 1
ГОЛОДНІ ІГРИ

МЕНЮ НА ДЕНЬ
ЗУСТРІЧ ДІТЕЙ І РЕЄСТРАЦІЯ 3

BACKSTAGE  3

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ  3
КУЛІНАРНОГО ШОУ

МАЙСТЕР-КЛАС 3

ДЕГУСТАЦІЯ (ОБІД) 3

FOODQUEST (ТАБІРНА ГРА) 3

ПРЯМИЙ ЕФІР КУЛІНАРНОГО  3
ШОУ
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ЗУСТРІЧ ДІТЕЙ. РЕЄСТРАЦІЯ. 
BACKSTAGE (БЕКСТЕЙДЖ)

ЗУСТРІЧ ДІТЕЙ
Оскільки тематикою нашої програми буде кулінарне шоу «Це смачно», 

ми вже на початку табору пропонуємо поринути в цю атмосферу. Якщо 
можливо, зробіть ширму з входом на територію табору, за якою грає весела 
музика, чути сміх і клацання фотокамер. Біля входу варто почепити виві-
ску «КУЛІНАРНЕ ШОУ «ЦЕ СМАЧНО». Дітей вже спочатку має заін-
тригувати дійство, яке відбувається за цією ширмою.

Перед входом їх зустрічають аніматори у вигляді будь-чого їстівного.

Костюми для ані-
маторів можна 
зробити само-

тужки із коробок, 
обшивши їх ззовні 

тканиною.
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ГОЛОДНІ ІГРИ

Аніматори вітаються з дітьми і запрошують їх зареєструватися для учас-
ті в кулінарному шоу. Столи для реєстрації стоять перед входом.

НАЗВИ ПОСАД У КОМАНДІ. ДРЕС-КОД

Команда табору — це команда кулінарного шоу.
У кожного члена команди повинна бути табличка з назвою його 

посади.
Отож:

1. Директор табору — назва посади «Гендиректор шоу» (Гене-
ральний). Зазвичай, керівники одягаються у діловий костюм, тому 
пропонуємо такий варіант:

2. Координатор — назва посади «Режисер». Одяг довільний, але 
поверх нього повинна бути жилетка і бейсболка. Можна викорис-
тати також стілець із надписом «Режисер».

10
«ЦЕ СМАЧНО»
Програма для проведення християнських таборів



3. Духовний наставник — назва посади «Сценарист» або 
«Освітлювач».

Сценарист. Одяг довільний, світла сорочка, окуляри, папери — 
сценарій, Біблія. За вухом олівець.

Освітлювач. Робоча форма і бейс.
4. Музрук — назва посади «Композитор».

Для нього відведено окрему роль на вечірніх зібраннях: щоразу 
він постає у новому образі. Спочатку музрука представляють як за-
служеного артиста, він може вийти у костюмі (фрак, якщо хлопець, 
чи вечірня сукня, якщо дівчина). Наступного дня — це вже гурт 
(збірна із залученням членів команди) із кумедною назвою (напри-
клад «Веселі варенички», «Попкорн», «Зелені перці», «Кава з мо-
локом» тощо). Щовечора нова збірна — джаз-бенд, квартет, тріо, га-
строльний тур гурту «…..» в нових образах. На вечірніх чи ранкових 
зібраннях необхідно зробити анонс, щоб зацікавити дітей тими, хто 
буде співати з ними цього разу.

У музрука величезний вибір одягу та аксесуарів, залежно від на-
зви його гурту і стилю виконання. Дрес-код тематичний.

5. Спортінструктор — назва посади «Каскадер» або «Постанов-
ник трюків». Довільна форма.

6. Рукоділля — назва посади «Художник-декоратор». Довільна 
форма, можна робочу форму із плямами фарби.

7. Медичний працівник — назва посади «Гример». Білий халат і пен-
злики для макіяжу у кишенях.

8. Ревізор (визначений член команди). Білий халат.

9. Помічник координатора чи спортінструктора — назва посади 
«Бригадир масовки». Довільна форма.
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День 1
ГОЛОДНІ ІГРИ

10. Наставники — «Тренер» або «Майстер-шеф». Форма офіціантів .

11. Кухарі — назва посади «Журі».

РЕЄСТРАЦІЯ
Дітей записують (якщо це денний табір, вік, ПІБ), можуть уточнити 

в них, яку б страву вони могли приготувати на шоу і видають їм номерок 
учасника шоу.

Окремо про номерок. Обираєте форму, яка вам подобається, але номер 
чіпляєте знизу справа футболки, як в учасників реальних проектів.

1453_ де 1 — це номер групи, наприклад, найменшої. Наступні циф-
ри не мають значення. За цією цифрою дітей будуть ділити на команди 
(групи ).

2356, 3456, 5045, 6789, 7668
01024 — п’ятизначний номер буде тільки якщо груп буде більше 9.
Після реєстрації діти потрапляють за ширму і поринають в атмосферу 

«закулісся» або бекстейдж.

BACKSTAGE

BACKSTAGE — Бекстейдж — це знімання «за кадром». Все, що ба-
чите навколо, — сюжет для бека ☺. Наприклад те, як фотографи 
працюють із моделями, як їх одягають, фарбують. Якщо це учасники 
шоу, в них беруть інтерв’ю, вони проводять міні-репетиції перед ви-
ходом на сцену тощо. Весь зворотній бік фільмування, відображений 
вами, — це і є бекстейдж! Зазвичай, знімають все, що не стосуєть-
ся основного фотосету. Основне завдання — передати атмосферу, 
притаманну зустрічі. Показати зворотний бік — те, чого не побачить 
більшість глядачів.
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Зайшовши за ширму, діти наче потрапляють за куліси, де готуються 
до знімання шоу. На екрані світиться табло з відліком часу до початку шоу. 
Навколо вирує атмосфера бекстейджу, а саме:

1. Є 1-2 фотозони.
2. Фотозона із фото з минулих таборів.
3. Пункт, на якому готуються наші ведучі до знімання. Їх можуть роз-

чісувати (чи вони ще сушать волосся в бігудях), фарбувати, вони 
читають свій сценарій і смакують чаєм чи кавою ☺. Біля них сидить 
майстер, який пропонує свої послуги дітям. Їх можуть заплести, 
причепурити або зробити фейс-арт (Face art). Оскільки тематика 
шоу «Це смачно», на щічці малюють якийсь смаколик чи фрукт.

4. Пункт, на якому йде «реальне» знімання кулінарного шоу. Стіл, 
камери, освітлення. Майстер готує унікальну несправжню стра-
ву (наприклад, у миску кладуть різні неїстівні інгредієнти: пісок, 
тирса, шампунь тощо), а з підставної миски, яку глядачам не ви-
дно, пропонувати дітям скуштувати справжній смаколик (нуте-
лу чи варення). Або ж готувати справжню страву і давати дітям 
скуштувати.

5. У дітей беруть інтерв’ю. На території є 2-3 пари журналістів з опе-
раторами, які підходять до діток і опитують їх. Питання різні: ваше 
ім’я, улюблена страва, як потрапили на шоу, що очікуєте побачити 
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День 1
ГОЛОДНІ ІГРИ

тощо. Доцільно знімати не тільки на телефон, а й на камеру, щоб 
відчувалася атмосфера справжнього шоу.

6. Пункт, на якому відбувається дегустація їжі із затуленими очима.
7. Пункт, на якому відбувається дегустація напоїв із затуленими 

очима
8. Шоу талантів. На цьому пункті дітям пропонують продемонстру-

вати свої таланти і навички. Наприклад, хто вміє жонглювати яблу-
ками, заспівати пісню про їжу, хто зможе з’їсти лимон і не скриви-
тися… Переможцю — смаколик.

9. Намет з водою ☺.
Коли відлік часу закінчиться, звучать фанфари і дітей запрошують 

зайняти місця у залі (місці, де будуть відбуватися ранкові та вечірні 
зібрання).

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КУЛІНАРНОГО ШОУ
Наперед приготувати:

1. Таблички з діями.
2. Лототрон (можна зробити із 5-6-тилітрової пластикової пляшки) 

або вазу із папірцями, де записано різні кухні світу.

— Мексиканська кухня
— Японська кухня
— Італійська кухня
— Українська кухня
— Американська кухня
— Індійська кухня
— Грузинська кухня
— Французька кухня
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Додаткова інформація про ці види кухні міститься у додатку 1.

На сцену виходить режисер (координатор) шоу, представляє себе, і 
хоче перед початком знімання перевірити чи все готове. Для цього його 
помічник повинен перевірити чи зал готовий до шоу. Виходить помічник 
із табличками в руках.

Таблички 1. ОПЛЕСКИ. 2. ТИША. 3. НЕЗАДОВОЛЕННЯ У-У-У. 
4. ЗАХОПЛЕННЯ ВАУ. 5 ВСТАТИ. 6. СІСТИ. 7. СПІВАТИ.

Режисер перевіряє готовність залу за допомогою табличок. Помічник 
підіймає плакати, а діти виконують.

Після міні-репетиції режисер запрошує ведучих на сцену.
Виходять ведучі.
Ведучий 1: Добрий день! Щиро вітаємо вас на кулінарному шоу 

«Це смачно», перший сезон якого стартував на території 
…. (назва вашого містечка).

Ведучий 2: Сподіваємося, ви — сильні, сміливі і впевнені в собі учас-
ники, оскільки на вас чекають різні неймовірні завдання 
і пригоди впродовж цих кількох днів. Кожен день — це 
новий виклик, кожен день — це неочікуваний поворот, 
кожен день — це нові враження і незабутні емоції. Ви го-
тові взяти участь?

Ведучий 1:  Вашими незмінними ведучими будемо ми, Веня і Грета 
(Вінегрет).

Ведучий 2:  До нашого кулінарного проекту ми запросили артистку 
симфонічного оркестру Рівненського обласного акаде-
мічного українського музично-драматичного театру, за-
служену артистку смт Чарівне ___________ (ім’я ва-
шого музрука). Музикою ми насичуємо наші душі со-
лодкими емоціями.

Музрук запрошує до пісні.

Ведучий 2:  Для участі в шоу вам необхідно дотримуватися деяких 
правил та інструкцій.

Ведучий 1  зачитує правила табору /денного /стаціонарного.
Ведучий 2:  Вам усім, мабуть, цікаво, у складі якої команди і під ке-

рівництвом якого шеф-кухаря ви будете брати участь 
у нашому шоу. Майстер-шеф кожної команди юних ку-
лінарів уже готовий зібрати своїх помічників.
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ГОЛОДНІ ІГРИ

Ведучий 1: Отож, на цю сцену запрошуємо заслуженого кулінара 
_______________ (ім’я наставника).

На сцену виходить наставник і запрошує своїх дітей 
за номерами вийти на сцену. В цей час1 із лототрона ви-
тягують аркуш із назвою кухні, яку зібрана на сцені ко-
манда буде представляти.

Ведучий 2: А тепер запрошуємо до слова сценариста (освітлювача) 
нашого проекту ____________ (духовний наставник).

Тези:
Дітки, що ви їсте? (Відповіді дітей). Скільки всього смачного. Жоден із 

вас не назвав нічого недоброго, наприклад, гнилий огірок чи зіпсована ри-
бина, зелена картопля чи підгорілий торт. А чому? Хіба ця їжа не смачна?

Справді, ці страви зовсім не смачні і нам не хочеться їх куштувати. А чи 
довго ми можемо обійтися без їжі? (Відповіді дітей).

А як щодо нашого духа? Чим ми наповнюємо його? Адже наш дух теж 
потребує їжі. А що це може бути? (Відповіді дітей).

Так само як і тіло, наш дух потребує їжі, але духовної. Він також прагне 
насититися, йому не до смаку будуть зіпсуті «страви». Він прагне скушту-
вати чистої і смачної їжі, яка наповнить його силою й вгамує голод. А чим 
ми зазвичай наповнюємо свій дух, розум? Чи дає користь нам те, що ми 
обираємо?

— Ми витрачаємо багато часу на розваги в інтернеті і мало для осо-
бистого спілкування з друзями;

— Ми байдуже проходимо повз цькування нашого знайомого, а не на-
магаємося заступитися;

— Ми уникаємо можливості комусь допомогти, натомість ображає-
мося, коли нас ігнорують;

— Ми любимо отримувати, але скупимося ділитися з іншими;
— Ми залюбки насміхатимемося зі слабшого, аби самим не бути 

на його місці…
Така їжа змушує наш дух ще більше відчувати голод. Адже нам здаєть-

ся, що читати Біблію, молитися, робити добрі справи — це нудно і неціка-
во. Для нас це зовсім несмачно!!!

Проте впродовж табору ми спробуємо по-новому розсмакувати цю 
духовну їжу. Наші шеф-кухарі і кулінари приготують для вас багато різ-

1 Наперед у залі можете позначити певне місце чи стілець, і викликати до участі ту дитину, яка си-
дить на цьому місці, вона і буде витягати папірці із лототрона.
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номанітних страв, які задовольнять і дух, і тіло. Ми дуже сподіваємося, 
що на питання «Як вам жилося в таборі?» ви відповідатимете: «Смачно». 
«Як годували в таборі?» — «Смачно!» «Як гратися з новими друзями?» — 
«Смачно!», «Як досліджувати сторінки Біблії?» — «Смачно!» «Як знайо-
митися з Ісусом?» «СМАЧНО!».

Запрошуємо на перший кулінарний майстер-клас.

МАЙСТЕР-КЛАС 
(БІБЛІЙНИЙ УРОК)

Тема:  Голодні ігри

Мета: 
освітня:  з’ясувати, що людина має не тільки тіло, а й дух, який по-
трібно годувати. Показати, що наш дух повинен харчуватися так 
само, як і наше тіло. Ісус є «їжею» для нашого духа. Ми повинні 
харчуватися Ним, щоб зростати духовно сильними; 

розвивальна:  розвивати бажання пізнавати Ісуса; 

виховна:  виховувати правильний погляд на своє тіло і душу, а та-
кож бажання вірити в Ісуса.

Біблійна основа:  Ів. 6:1-15; 35-51.

Головна думка:  Щоб повноцінно жити, нам потрібно турбуватися не 
тільки про тіло, а і про дух.

Подія:  Нагодування п’яти тисяч. 

Ключовий вірш:  Ісус же сказав їм: «Я – хліб життя. Хто до Мене прихо-
дить, - не голодуватиме він, а хто вірує в Мене, - ніколи не прагнутиме». 
Ів. 6:35.

Тип уроку:  майстер-клас.

Обладнання:  сіль, борошно, вода, одноразовий посуд, стеки для лі-
плення або ж палички для суші, харчова плівка, три однакових посуди-
ни, наповнені водою, борошном та сіллю, фартух та шапка кухаря для 
наставника (і, якщо можливо, для дітей), написи на посудинах, роздру-
кована інформація про солоне тісто та роботу з ним для дітей, сертифі-
кати, Біблії, плани читання Біблії.
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День 1
ГОЛОДНІ ІГРИ

Хід уроку
Спочатку з’ясуймо, що таке майстер-клас. У Вікіпедії написано:

Майстер-клас (англ. Masterclass) — метод навчання та конкретне 
заняття із вдосконалення практичної майстерності, що проводить 
фахівець певної галузі творчої діяльності (музики, образотворчого 
мистецтва, літератури, режисури, акторської майстерності, дизайну, 
ремесла) для осіб, які зазвичай уже досягли достатнього рівня про-
фесіоналізму в цій сфері діяльності.

На цьому уроці ви (наставник) будете навчати дітей місити солоне тіс-
то та ліпити з нього якісь фігури. Це буде наочністю, яка сприятиме кра-
щому запам’ятовуванню духовних істин.

До уроку вам потрібно підготуватися заздалегідь, ви маєте завчасно по-
тренуватися працювати із солоним тістом, щоб врахувати всі особливості 
та тонкощі цієї роботи. Ви повинні стати фахівцем у роботі з солоним тіс-
том. Для цього ми пропонуємо вам інструкцію, яку ви також можете роз-
друкувати та дати дітям як пам’ятку про цей майстер-клас. Можливо, ви 
зацікавите їх цим заняттям і для когось воно стане хобі.

Рецепт солоного тіста (СТ) для ліплення:
— 2/3 склянки дрібної солі (раджу брати сіль «Екстра», вона най-

дрібніша і без сторонніх домішок; щоб тісто не розсипалося, від-
мовтеся від використання йодованої солі);

— склянка борошна (пшеничне, щоб уникнути здуття виробів під час 
висихання, слід користуватися борошном вищого ґатунку);

— 1/3 склянки холодної води (можна з-під крана)
— посуд для змішування інгредієнтів, виделка, харчова плівка.

Процес замішування тіста:
У миску насипаємо сіль і заливаємо холодною водою. Перемішуємо і 

даємо постояти 10-15 хвилин. Додаємо поступово борошно і вимішуємо 
тісто виделкою, потім — руками. За необхідності додаємо воду або борош-
но. Потрібно дуже ретельно вимісити тісто, щоб воно було однорідним, 
інакше фігурки будуть тріскатися і кришитися під час сушіння. Для зруч-
ності, вимішуйте тісто невеликими частинами, після чого кожну частину 
окремо загорніть у харчову плівку. Це потрібно для того, щоб тісто не під-
сихало під час роботи з ним. Готове тісто не повинно липнути до рук, му-
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сить бути однорідним (вкраплення солі допустимі), тугим, але еластич-
ним. Виріб із тіста не повинен «танути», сплющуватися під власною вагою 
(якщо воно не більше 2 см завтовшки).

Правила ліплення з солоного тіста 
та інструменти, які знадобляться:

1. Перед роботою з солоним тістом радимо нанести на руки захисний 
крем, а після закінчення ліплення — зволожувальний, тому що СТ 
дуже сушить шкіру рук, а іноді навіть може з’явитися алергія;

2. Ліпіть тільки з свіжоприготовленого тіста! Якщо тісто для ліплен-
ня полежить у холодильнику, то під час запікання ваші вироби бу-
дуть деформуватися. СТ з холодильника підходить тільки для ігор 
із ним;

3. Після замішування СТ розділіть його на 3-4 частини, кожну з яких 
загорніть у харчову плівку. Так СТ НЕ буде підсихати. Дайте від-
почити тісту в плівці 15-20 хвилин, потім беріться до ліплення;

4. Будь-який виріб починайте ліпити з кульки («колобка»);
5. Заломів і складочок на виробі не повинно бути, тому що під час за-

пікання це може призвести до появи тріщин на виробі.

Що знадобиться під час роботи з СТ:
1. Стеки для ліплення. Є різні: дерев’яні, пластикові, металеві. Зго-

дяться будь-які (пошукайте в інтернеті, ви зможете їх придбати, 
це не складе особливих труднощів, або ж можна використовувати 
палички для суші);

2. Зубочистки. В основному, для нанесення текстури на виріб або 
для оформлення дрібних деталей (листя, живці); 

3. Холодна вода, тонкий пензлик (для склеювання деталей); 
4. Харчова плівка; 
5. Деко з папером для випічки або м’яким рушником без ворсу (щоб 

складати туди готові вироби з СТ, а потім помістити в духову 
шафу). 

Також можуть знадобитися: гострий ніж, жорстка зубна щітка, гребінець 
із частими зубами (для нанесення текстури), качалка, вологий рушник.
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День 1
ГОЛОДНІ ІГРИ

Для чого додають у солоне тісто інші інгредієнти: 
— Картопляний крохмаль — для надання тісту еластичності.
— Клей ПВА — для міцності готових виробів.
— Шпалерний клей, розмішаний з водою, — для міцності готових 

виробів.
— Крем для рук — для того, щоб тісто не сушило шкіру рук під час 

ліплення.
— Олія — для м’якості тіста.
— Лимонна кислота — для заварного солоного тіста.
— Барвники: харчові синтетичні (рідкі, порошкові, гранульовані), 

гуаш, акварель, харчові натуральні (соки ягід / овочів, кави, какао, 
прянощі). 

Способи сушіння виробів із солоного тіста: 
1.  У духовій шафі газової або електричної плити.
2.  На відкритому повітрі при кімнатній температурі.
3.  На опалювальній батареї.
4.  Комбінований спосіб.

Ми радимо використати перший спосіб сушіння. 

Сушити вироби варто на деку на аркуші пергаментного паперу або 
на м’якому (НЕ ворсяному!) рушнику, у відкритій духовій шафі. 

Температурний режим приблизно такий: півгодини/год. сушити при t 
50°, наступну 1-2 години — при t 70°; якщо вироби товстіші, ніж 2 см, то до-
сушувати при t 100 ° ще 1-1,5 години. 

Під час сушіння кілька разів перевертати вироби, щоб вони підсихали 
рівномірно. Не обов’язково, щоб духовка працювала безперервно. Час су-
шіння точно розрахувати неможливо, оскільки це залежить від багатьох 
факторів (вологість у приміщенні, температура, товщина виробів тощо). 
Отож, періодично перевіряйте фігурки на готовність. Спробуйте натиска-
ти на них нігтем або стеком, вони повинні бути дуже твердими і не про-
гинатися під тиском. Під час висихання вироби з СТ стають світлішими; 
якщо на фігурці є темні або жовтуваті плями, то вона не просохла. 

Після того, як вироби з солоного тіста висохнуть у духовці, необхід-
но охолодити їх, а потім уже розфарбовувати. Поки вироби гарячі, вони 
дуже крихкі, поводьтеся з ними обережно. Можна використати комбіно-
ваний спосіб сушіння: духову шафу + на повітрі. Фігурки під час сушіння 
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не повинні міняти форму і тріскатися. Якщо у фігурок з’являються плоскі 
боки, то у вас занадто м’яке СТ для ліплення або великі розміри виробів і 
під своєю вагою вони прогинаються. Якщо на поверхні фігурок з’явилися 
тріщини, то значить температура під час сушіння була занадто високою. 
Тріщини можна замастити свіжим СТ і висушити знову.

Як фарбувати солоне тісто:
Для фарбування виробів із солоного тіста радимо використовува-

ти акрил художній, тому що під час висихання він не бруднить руки і 
не розмазується. 

Перед покриттям фарбою виробів із СТ переконайтеся, що вони добре 
охололи після сушіння в духовій шафі, інакше фарба на них буде згорта-
тися і виріб зіпсується. 

Не забувайте, що фарби можна змішувати і отримувати потрібні 
відтінки. 

Наприклад: 
Червоний + жовтий = оранжевий  
Синій + жовтий = зелений  
Червоний + синій = бордовий  
Червоний + синій + жовтий = коричневий 

Для фарбування виробів вам знадобляться: 
— Пензлі різної товщини (щонайменше 2 штуки). Обов’язково має 

бути тонкий пензлик для розмальовування дрібних деталей (лис-
точки, живці). 

— Палітра для змішування фарб (можна замінити кришками 
для банок). 

— Холодна вода. Якщо акрил густий, то пензлик необхідно змочува-
ти у воді.

— Губка для миття посуду. Вона прекрасно підходить, щоб зробити 
підрум’янені боки у яблучок, абрикосів або персиків. 

— Акриловий лак — за бажанням. Після розфарбовування фігурки 
можна покрити акриловим лаком, щоб вони блищали, не вигоряли 
на сонці і фарба краще трималася. Акриловий лак дуже зручний 
у використанні, він зовсім не має запаху і швидко сохне, хоча ко-
штує дорого. 
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День 1
ГОЛОДНІ ІГРИ

Якщо у вас немає акрилових фарб і ви використовуєте гуаш, то такі ви-
роби краще покривати лаком, інакше вони можуть бруднити руки.

Підготовка до уроку

Ми вам пропонуємо найповніший варіант цього уроку, а ви відповід-
но до своїх умов та коштів максимально намагайтеся його відтвори-
ти. Пам’ятайте, до уроку потрібно готуватися завчасно!!!

Коли діти приходять на урок, вони бачать таку картину: перед ними 
стоїть стіл (застелений клейонкою, щоб не пошкодити його), на якому за-
вчасно приготовлені всі матеріали для майстер-класу, а це: склянки з во-
дою, борошном та сіллю, а також глибша миска та виделка для того, щоб 
замісити тісто (такий набір для кожної дитини). Можна використати од-
норазовий посуд. Навпроти дітей стоїть наставник, у якого такий самий 
набір продуктів. Якщо у вас є можливість одягнути дітей у фартухи та ша-
почки для кухарів, то це дуже добре доповнить атмосферу всього уроку. 
Наставник обов’язково повинен мати вигляд фахівця своєї справи, тому 
потурбуйтеся про одяг для себе завчасно. Підготуйте місце, де можна буде 
помити руки, а також подбайте, чим їх витерти, адже кожен може трішки 
замаститися.

За наставником знаходиться три посудини. В одній із них — борошно, 
в другій — вода, а в третій — сіль. На кожній з них написано відповідно: 
«БОРОШНО», «ВОДА», «СІЛЬ». У ході уроку ви заміните ці написи на: 
«ТІЛО», «ДУША» та «ДУХ». Подбайте, щоб ці посудини (банки, пласти-
кові контейнери, миски) були однаковими. Наголосіть на тому, що важли-
во однаково пильнувати за тілом, духом і душею.

Знайомство
Оскільки це перший день роботи табору (і не важливо, денний він чи 

стаціонарний, у селі чи у місті, розрахований на 50 чи 150 дітей) — усім 
варто познайомитися. Пропонуємо зробити це так. Діти по черзі підходять 
до посудини з водою, за допомогою пензлика пишуть на руці першу літе-
ру свого імені та притискають її до солі, що знаходиться в другій посуди-
ні, отримуючи відбиток цієї букви у себе на руці. Якщо діти добре знають 
один одного, то вони разом називають ім’я тієї дитини, яка показує їм свою 
руку; якщо ж діти не знайомі — їм потрібно відгадати ім’я того, хто стоїть 
перед ними, знаючи лише першу літеру його імені. Коли ім’я відгадано, 
тоді дитині потрібно назвати страву, яку вона може приготувати самостій-
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но, і ту, яку вона дуже любить їсти (тематики їжі ще не раз будемо торкати-
ся у програмі). Так робить кожен учасник групи і наставник.

Зачіпка
Запропонуйте дітям змішати сіль із водою для солоного тіста і залиши-

ти на 10-15 хв. Тим часом поставте дітям декілька запитань:
Що можна зробити із продуктів, які ви бачите перед собою? 
За допомогою якого продукту можна найкраще вгамувати голод? 
Чи часто ви відчуваєте голод? 
Хто і скільки часу найбільше міг провести без їжі? 
Що ви зазвичай робите, коли хочете їсти? 

Наше тіло починає слабнути, якщо не харчується. Їжа є однією з наших 
основних потреб — ми всі повинні їсти, щоб жити.

На щастя, ніхто з вас не відчував голоду, який не можна вгамувати. 
(Можна показати фото людей, які голодують).

Чи знали ви, що у світі голодує понад 11 мільйонів людей? За даними 
Організації Об’єднаних Націй найбільше голодують через збройні кон-
флікти на близькому Сході і посуху в Африці. Природні катастрофи ви-
кликали продовольчу кризу в 23 країнах, дві третини з яких розташова-
ні на африканському континенті. Найбільше людей потерпає від голоду 
у Нігерії, Південному Судані, Демократичній Республіці Конго.

Але страшнішою від змученого голодного тіла є змучена душа людини, 
яка роками живе без Бога.

Вивчення нового матеріалу
Повідомте дітям, що сьогодні вони стануть майстрами у роботі з соло-

ним тістом. (Ви навіть можете підготувати для них сертифікати, які під-
пишете після завершення майстер-класу та вручите кожній дитині разом 
з інструкцією приготування та використання солоного тіста, яка наведена 
вище).

Ми з вами знаємо, що Бог створив людину із «пороху земного, вдихнув 
дихання життя, — і стала людина душею живою» (Бут. 2:7). Отже, Бог дав 
людині дух вільний, розумний, живий і безсмертний за образом та подобою 
Своєю; у людини з’явилася безсмертна душа. Цим «подихом Божим», або 
безсмертною душею, і відрізняється людина від усіх інших живих істот.

Отже, людина — істота триєдина (дух, душа і тіло — 1 Сол. 5:23) і тілом 
вона належить до фізичного, видимого світу, а душею — до світу духовно-
го, невидимого.
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Дух, душа і тіло означають три аспекти людського існування: стосунки 
з Богом, людську особистість і тіло, за допомогою якого людина діє і ви-
являє себе.

У цей час наставник пропонує змішати всі три речовини, додати бо-
рошно до вже змішаних води та солі, що символізують триєдиність 
людини. Також потрібно замінити таблички на посудинах на написи 
«ДУША», «ДУХ» та «ТІЛО».

Під час замішування тіста спілкуйтеся з дітьми. Розкажіть їм, що як 
у рецепті солоного тіста дуже важливим є кожен інгредієнт у певних про-
порціях, так і в житті людини велику цінність має кожна складова (дух, 
душа та тіло), яку необхідно підживлювати. Ми асоціюємо борошно з ті-
лом, і звертаємо увагу, що для уникнення здуття виробів із СТ ми вико-
ристовуємо борошно вищого ґатунку. А щоб наше тіло не страждало від 
«харчового здуття», необхідно їсти якісну, здорову та корисну їжу. Воду 
ми порівнюємо з душею, з людською особистістю. Наша душа, як і вода, 
яку використовуємо, повинна бути чистою та приємною, освіжати нас і 
тих, хто навколо. Третій інгредієнт — сіль — ми асоціюємо з духом, тією 
складовою нашої триєдиності, яка безпосередньо залежить від дії Святого 
Духа у нашому житті. Сіль у рецепті повинна бути дрібна та без будь-яких 
домішок, оскільки вони призведуть до втрати еластичності і в’язкості тіс-
та. Зверніть увагу дітей, що у нашому духовному житті не повинно бути 
теж ніяких домішок. Все повинно ґрунтуватися на Біблії, наших стосунках 
із Богом. Спонукайте дітей працювати над цими стосунками з наснагою та 
захопленням.

Запропонуйте дітям зліпити з тіста хлібобулочні вироби або просто 
хлібину, зробити у виробі отвір, а після того, як висушать і розфарбують 
його, зможуть прикріпити стрічку чи шнурочок, із завчасно роздрукованим 
на цупкому папері ключовим віршем: «Ісус же сказав їм: «Я — хліб жит-
тя. Хто до Мене приходить, — не голодуватиме він, а хто вірує в Мене, — 
ніколи не прагнутиме» (Ів. 6:35). Цей виріб може бути своєрідним нага-
дуванням, що «не хлібом єдиним…». Щоб навчитися робити хлібобулоч-
ні вироби, ми пропонуємо вам переглянути відео за таким посиланням 
https://youtu.be/w0Cy4eHPFZg, або ж в інстаграмі на сторінці у https://
www.instagram.com/mamalesia_eee/

Вам потрібно буде висушити зліплені хлібини та розфарбувати з ді-
тьми під час вільного часу протягом табору. Якщо є можливість, зробіть це 
наступного дня, не відкладаючи наостанок.
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Обговорення
Людині потрібно багато днів, щоб виростити пшеницю і зробити з неї 

хліб. Навіть нам, щоб зліпити ці хлібини, потрібно було чимало часу. Але 
одного разу, коли Господь Ісус жив на землі, Він зробив хліб за одну мить. 
Хочете послухати, як про це розповідає Біблія? Давайте прочитаймо ра-
зом Євангелію від Івана 6:1-15; 24-58. (Можна послухати аудіо запис).

Наступного дня люди повернулися, щоб знайти Ісуса, але Він не був 
там, де бачили Його напередодні. Вони попливли на човнах через море 
до Капернаума, щоб знайти Ісуса. «Відповів їм Ісус і сказав: «Поправді, 
поправді кажу вам: Мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з 
хлібів і наситилися.

Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на ві-
чне життя, яку дасть нам Син Людський, бо відзначив Його Бог Отець» 
(Ів. 6:26-27). Що мав на увазі Ісус, коли сказав: «Я — хліб життя?» Хліб 
підтримує життя. Без нього немає життя. Про яке життя йдеться? Цілком 
очевидно, що не про фізичне. Справжнє життя — це нові стосунки з Богом, 
засновані на довірі, любові і послуху. Ці стосунки стали можливими за-
вдяки Ісусу Христу.

Отож, Ісус дає життя, без Нього воно неможливе; якщо Він — основа 
життя, Його необхідно назвати Хлібом життя. Коли ми пізнаємо Христа, 
ми вгамовуємо голод своєї душі. Коли ми визнаємо в Ньому вищий авто-
ритет Божий, вищий авторитет життя і людства, то приходимо до Нього 
не через якийсь зиск, а щоб повністю підкоритися Йому.

Це дає нам життя, і дає нам нові чудові стосунки з Богом, щиру дружбу 
і відчуття щастя. Кожна людина може самостійно зробити вибір. Ісус про-
понує всім людям взяти Хліб життя. Ніщо інше не заповнить порожнечу 
в нашому серці так, як Той, Хто створив це серце і знає, що нам потрібно.

https://youtu.be/w0Cy4eHPFZg https://www.instagram.com/
mamalesia_eee/
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ГОЛОДНІ ІГРИ

До Христа приходять ті, кого дав Йому Бог. Бог не тільки вказує люди-
ні мету — Він пробуджує в людському серці інтерес до Нього та спрагу, до-
помагає людині звільнитися від неспокою і гордовитості в серці, які зава-
жають нам підкоритися Богу. Ми навіть не змогли б почати шукати Його, 
якби Бог Сам не знайшов нас.

Якщо ми вибираємо життя, відбувається дві речі.
По-перше, в житті з’являється задоволення. Голод і спрага вгамо- 
вані. Серце знаходить те, що воно шукало, і життя вже більше не є 
просто існуванням. Воно наповнюється миром і радістю.
По-друге, ми спасенні і можемо бути спокійними та впевненими  
у тому, де будемо після закінчення земного життя чи після кінця 
світу.

Запитання для обговорення
1. Що станеться, якщо ви не будете їсти?
2. А що станеться з вашою душею, яка не отримує їжі?
3. Чим люди живлять свої душі, які замінники шукають? Чому вони 

не насичують душу?
4. Чому ви шукаєте Ісуса?
5. Чому ви йдете до церкви? Ви йдете тільки, щоб бути з друзями, або 

тому що вас беруть із собою батьки?
6. Що з цього приводу каже Бог?

Практичне завдання
Складіть свій духовний раціон, тобто план читання Біблії. Подумай-

те про те, як ви годуєте свою душу, чи читаєте Біблію, шукаєте відповіді 
на свої запитання в Слові Божому. Запишіть час, місце, де ви можете уса-
мітнюватися для єдності з Богом. Поговоріть із лідером про те, як він піз-
нає Ісуса.

Поцікавтеся, чи є в кожного з ваших вихованців особиста Біблія 
українською мовою. Якщо в когось немає, то обов’язково подаруй-
те. Також, якщо ви маєте можливість, можете придбати духовні що-
денники для дітей, або ж подарувати блокноти, які вони будуть вико-
ристовувати для запису думок про стосунки з Богом, почуті пропо-
віді та думки стосовно прочитаних місць із Біблії. Ще одним гарним 
доповненням до сьогоднішнього уроку буде надрукований план чи-
тання Біблії на кожен день. Так ви можете стимулювати дітей читати 
Біблію щоденно.
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Висновки
Людина має два виміри, і ми зрозуміли, що маємо піклуватися не тільки 

про тіло (годувати, одягати його), а й про душу. Кожен любить смачно по-
їсти, і мало хто з нас відмовився б від смачної цукерки. Це так легко — до-
годжати тілу, нехтуючи справжньою поживою. Коли ми задовольняємося 
духовною цукеркою у світі розваг, то відчуваємо себе порожніми і неспокій-
ними. Голодні ігри сучасності полягають у тому, що люди женуться за різни-
ми насолодами, які не можуть наситити їхню душу, і їм немає кінця…

Сучасна версія слів Ісуса «Не хлібом єдиним житиме людина» може 
звучати так: «Людина не може жити тільки в режимі онлайн».

Ми порахували, скільки часу в середньому підліток проводить біля 
телевізора або комп’ютера: у будень цей показник становить 5 годин, 
а у вихідні — 6-7 годин.

Не варто очікувати, що дві години духовної їжі в неділю вранці ком-
пенсують 32 години духовної нездорової їжі протягом тижня. Люди за-
повнюють порожнечу в душі різними замінниками, але тільки Ісус може 
нагодувати нашу душу. Ісус використовує факт нагодування п’яти тисяч, 
щоб сказати людям значно важливішу істину. Він пояснює, що лише хліб 
не задовольнить їхньої найголовнішої потреби. Як тільки ми звертаємося 
до Ісуса, відразу заповнюємо порожнечу нашого серця. У нас є все, що нам 
необхідно. Нам не потрібно шукати щось інше, щоб спастися. Ісус — це 
все, чого ми потребуємо, з Ісусом ми будемо жити вічно.

ДЕГУСТАЦІЯ (ОБІД)
FOODQUEST (ТАБІРНА ГРА)

Участь у табірній грі беруть усі групи, які водночас є ігровими команда-
ми. Завдання на пунктах виконує команда.

Обладнання:  Кожна команда отримує коробку з однаковими ін-
гредієнтами. Для кожної команди виділяється стіл або куточок, де 
вона буде презентувати свою кухню.
Вміст коробки:  1. Кукурудзяні палички. 2. Печиво «Марія». 3. Ла-
ваш. 4. Бісквіт для тортів. 5. Сезонні ягоди (чорниці, смородина 
тощо). 6. Одноразова скатертина. 7. Огірок. 8 Маркер. 9. Ватман. 
10. Ножиці.
Додаткові інгредієнти на пункті «Велмарт»:  солодкий рис, булоч-
ка, ковбаса, кукурудза, кетчуп, тісто, картопля, помідор.
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ГОЛОДНІ ІГРИ

Завдання:
1. Кожна група повинна представити ресторацію і кухню, яка їй ви-

пала з лототрона.
2. Дістати необхідні інгредієнти (до 3 шт.) команда може на додатко-

вих пунктах.
3. Дати назву своєму закладу — далі так називатиметься їхня коман-

да впродовж табору.
Тривалість: 1 година.
Після цього журі (справжні повари табору або директор з координа-

тором) завітають до всіх «ресторацій», оцінюючи заклад і куштуючи їхні 
страви. Під час візиту журі вся команда повинна бути в повному складі. 
Коли судді закінчать оцінювання, діти можуть завітати в гості до своїх 
«колег».

Пункти:
1. Завдання: На певній дистанції на ложці перенести сире яйце.
2. Завдання: На нюх із закритими очима визначити інгредієнт (пе-

трушка, м’ята, полин… різні трави).
3. Завдання: Налущити 30 зернят соняшника на швидкість.
4. Завдання: Загадки. (Додаток 2).
5. Завдання: За переліком інгредієнтів визначити, що це за страва. 

(Додаток 3).
6. Завдання: Струсити покладене на лоб печиво до рота без допомоги 

рук.
7. Завдання: З ’їсти без допомоги рук яблука, прив’язані на ниточці.
8. Завдання: Скласти пазли (по три у кожному з трьох конвертів) і ви-

значити, що об’єднує зображені на картинці страви. (Дод аток 4).

За виконане завдання команда отримує гроші (купони чи ваучери), 
які на пункті «Магазин» чи «Велмарт» може обміняти на необхідні 
продукти.

КУЛІНАРНЕ ШОУ — ПРЯМИЙ ЕФІР 
(ВЕЧІРНЄ ЗІБРАННЯ)

1. На початку виходить помічник режисера і готує зал до «прямого 
ефіру». Дістає таблички з діями (оплески, тиша…) і грає із залом. 
Таблички можна використовувати впродовж усієї програми.
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2. Молитва. Пісня.
3. Вітання ведучих (запитання до дітей у залі: Як настрій? Як прой-

шов день? Що найбільше запам’яталося і сподобалося? Тощо).
4. Відео-інтерв’ю (змонтоване відео із записів інтерв’ю у дітей, яке 

брали на бекстейджі + фото).
5. Гра із залом. Як бажають смачного у різних країнах світу (тут вми-

каєте свою фантазію, ми запропонували кілька «вигаданих/небу-
валих ☺» побажань).

— У Кірібаті (єдина країна в світі, розташована у чотирьох пів-
кулях, складається з численних невеликих островів у Тихому 
океані), бажаючи смачного, легенько смикають один одного 
за вуха.

— У Науру (єдина держава, яка не має столиці, в якій мешка-
ють найтовстіші люди у світі через популярність західного 
фаст-фуду) гладять по голові.

— У Гватемалі (Уряд Гватемали визнав 23 національні мови) на-
дувають щічки і кажуть мням-мням-мням.

— У Ліхтенштейні (Ліхтенштейн є найбільшим у світі виробни-
ком зубних протезів) цокають зубами і кусають себе за ліву 
руку.

6. Визначення і привітання переможців за FOODQUEST.
7. Представлення ревізора.

У таборі буде своя система оцінювання, яке здійснюватиме ревізор 
(будь-хто із команди, крім наставника). Його завдання — впродовж дня 
оцінювати всі групи за такими критеріями:

1) Чистота кухні (якщо стаціонарний табір, то чистота кімнат, 
якщо денний, то чистота столу після обіду) — 1 бал.

2) Знання золотих рецептів (золотого вірша) добре — 2 бали, част-
кове — 1 бал. Ревізор може несподівано опитувати окремих ді-
тей чи цілу групу. Якщо дитина все правильно розповіла, вона 
повинна повідомити наставника про отримані бали ☺.

3) Пунктуальність (вчасно приходять на різні заходи) — 1 бал.
4) Командний дух — 1 бал.

За кожен бал дають 1 чупа-чупс (їх додатково маркують, 
щоб вони відрізнялися від магазинних). Максимально за день 
команда може зібрати 5 балів (чупа-чупсів). У кінці табору 
за кількістю набраних балів буде визначено переможця.
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8. Пісня ГІМН.
9. Відео (можете заздалегідь зняти і змонтувати відео) або інтерв’ю 

у запрошеного гостя. (Опитування свідка події нагодування 5000 
осіб).

Діалог:
Журналіст:  Як Ви потрапили на конференцію, яку проводив Ісус?
Свідок:  Я почув у новинах, що на горі в районі Тіверіади буде 

проповідувати Ісус, і я залишив усі свої справи, аби при-
йти сюди.

Журналіст:  А що вас спонукало рушити у цю віддалену місцину?
Свідок:  Страшенний голод.
Журналіст:  Ви хотіли їсти?
Свідок:  Не зовсім, їсти хотіла моя душа. Вона була голодна від 

нестачі живої духовної їжі.
Журналіст:  І що ви там почули?
Свідок:  Слова Христа були немов цілюща вода для спрагненої 

душі. Вони немов наповняли нас світлом із середини. 
Це було щось неймовірне. Але це було не все. Ми були 
там досить довго і дуже зголодніли, бо мало хто з нас по-
турбувався про харчі. Проте Ісус нас усіх вразив. Бог пі-
клувався не тільки про нашу душу, але і про тіло.

Журналіст:  І що сталося? Як Він вас вразив?
Свідок:  Учні Христа посадили нас рядами, ми навіть спочатку 

не могли зрозуміти, що відбувається і потім (пауза) … 
Нам почали приносити їжу.

Журналіст:  І що ж тут дивного? На відміну від вас учні Христа по-
думали про харчі.

Свідок: Ісус Христос подбав про харчі. Коли ми тільки збирали-
ся, ні в кого з нас не було клунків з їжею. І в апостолів 
були самі лише наплічники. А нам вони почали носити і 
носити їжу. Хліба і риби було вдосталь.

Журналіст:  Як же таке може бути?
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Свідок:  Дуже просто (посміхається). Наш Господь — дбайли-
вий батько, який піклується, щоб наше тіло і душа були 
ситі.

Журналіст:  Дуже дякую вам за розповідь. Є над чим замислитися.
10. Проповідь.

Для координатора. Пропонуємо щодня на лідерських зустрічах 
за допомогу, ініціативу чи активність нагороджувати «десертом від 
шефа» (смаколик чи подарунок) когось із команди.
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Додаток 1

Американська кухня

Га́мбургер — вид сандвіча, що складається з 
рубаної котлети, поданої у розрізаній булці. 
Також гамбургер може мати велику кількість 
різноманітних приправ, наприклад: кетчуп і 
майонез, листя салату, маринований огірок, 
сир або смажену цибулю, помідор.

Стейк — куль-
това страва 

американської кухні. Саме в США люблять 
і вміють готувати стейки. Слово «стейк» по-
ходить від давньоскандинавського «смажи-
ти». Стейк — якісно приготований товстий 
шматок м’яса, вирізаний із туші тварини 
(зазвичай, яловичини) поперек волокон.

Хот-дог — зухвалий представник стрітфуда, 
розрізана вздовж продовгувата булочка з со-
сискою, полита соусами і наповнювачами. 
Вулична страва набула успіху завдяки про-
стому рецепту, яскравим смаковими якостям 

і зручності: хот-дог можна їсти навіть на ходу, 
а пухка булочка не дасть забруднити руки кетчу-

пом, майонезом або гірчицею.

Грузинська кухня

Хінкалі — національна страва грузинської 
кухні гірських районів. Начинка для хін-
калі готується з яловичини або свинини, 
рідше — баранини, інші види м’яса не вико-
ристовуються. Начинка може бути рубаною 
або у вигляді фаршу. До неї обов’язково до-
дається багато різних спецій і зелені. Важ-
ливий елемент у створенні хінкалі — робота над формою. Традиційно гру-
зинські господині ліплять їх так, щоб на верхівці утворився невеличкий 
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«хвостик» з тіста. Вважається, що біля «хвостика» хінкалі повинні мати 
не менше 18 складок. Так їх легко тримати. Зазвичай «хвостик» не їдять. 
Зліплені хінкалі відварюють у киплячій воді або смажать.

Хачапурі — це хлібець різної форми з великим вмістом сиру: його в ха-
чапурі приблизно вдвічі більше за вагою, 
ніж борошна. Часто тісто для хачапурі є аб-
солютно прісним, а от крім обов’язкового 
сиру (свіжий або витриманий, часто ове-
чий, наприклад, сулугуні), до складу страви 
можуть входити яйця (наприклад, у аджар-
ському хачапурі) та інші інгредієнти.

Ззовні хачапурі нагадують великі ватрушки. Розміри хачапурі зазвичай 
відповідають розмірам пателень, на яких їх готують. Випікають хачапурі 
або на вугіллі, або на плиті на помірному вогні. Для начинки в хачапурі 

використовують такі сири: імеретинський, 
чанах, кобійський, бринзу.

Харчо́ — національна грузинська страва, 
суп з яловичини з рисом і волоськими горі-
хами на спеціальній кислій основі — тклапі. 
Інша назва харчо грузинською мовою «дзе-
рохис хорци харшот» означає — яловичий 
суп.

Індійська кухня
Чапаті — різновид індійського хліба. 

Традиційна страва, без якої не обходить-
ся жодна трапеза. Нагадує лаваш, у на-
роді зветься коржем. Індійці їдять не з 
чапаті, а з 
допомогою 

чапаті — відламують шматочки і використо-
вують, як ложку. Рецепт один — пшеничне 
борошно грубого помелу, тепла вода, сіль і 
вершкове масло. Замість звичного нам мас-
ла зазвичай використовують топлене — очи-
щене від домішок.

Кажуть, що карі з’явилося кілька тисяч 
років тому. Словом «карі» називають дуже 
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популярну в Індії та за її межами страву, а також приправу, що лежить 
в її основі. У складі соусу карі може бути кілька десятків прянощів, але 
обов’язково — куркума. Залежно від задуму і можливостей можна дода-
вати що завгодно. Традиційне карі — це тушковані овочі і бобові в соусі. 
М’ясо — за бажанням, адже більшість індійців — вегетаріанці. Густа страва, 
поживна, подається з рисом.

Халва. Якою тільки не буває ін-
дійська халва! Якщо на наших при-
лавках понуро красується соняш-
никова, то в Індії її роблять навіть 
із моркви. Якщо ви бачите індій-
ську халву — навіть не думайте від-
мовлятися. Свіжа, м’яка, барвиста 
і, за східними традиціями, дуже 

корисна.

Італійська кухня

Лазанья — страва італійської кухні, 
макаронний виріб у формі квадрата 
або прямокутника. Традиційно готу-
ється з листів тіста упереміш із шара-
ми начинки на основі рагу з м’ясним 
фаршем, залитим соусом бешамель 
і посипаним сиром пармезан. Однак 

у регіональних варіантах до складу начинки можуть входити помідори, 
шпинат, інші овочі, соус болоньє-
зе, сири моцарела або рикота.

Паста карбонара — спагеті з 
дрібними шматочками гуанчале 
(сиров’ялені свинячі щоки), змі-
шані з соусом з яєць, сиру парме-
зан і пекоріно романо, солі та сві-
жозмеленого чорного перцю. Цей 
соус доходить до повної готов-
ності від тепла тільки що звареної 

пасти. Гуанчале нерідко замінюють панчетою. Страву винайшли в середині 
XX століття. Паста карбонара є традиційною для італійського регіону Ла-
ціо, столицею якого є Рим. В інших країнах у соус для карбонара нерідко 
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додають вершки, а свинячі щоки замінюють 
копченим беконом.

Фритата — італійський омлет, який готу-
ють із начинками з сиру, овочів, ковбаси або 
м’яса. Зазвичай фритату готують на плиті, 
потім доводять до готовності в духовці. Не-
аполітанську фритату часто готують із ви-
користанням макаронів. Традиційна селян-

ська фритата містить цибулю-порей і сир пармезан.

Мексиканська кухня

Найпопулярніший інгредієнт мексиканської кухні — кукурудза. З найдав-
ніших часів представники різних цивілізацій готують різні страви з дода-
ванням цього продукту.

Святковою стравою Мексики є тамалес — страва з кукурудзяної каші. Іс-
нує безліч способів приготування тамалес. Особливо витончені кухарі го-
тують її в бананових листах. Кукурудзяний крохмаль і кукурудзяна олія 
також дуже популярні серед мексиканців. Цукрова кукурудза, як і цукро-

ва тростина, є основою для приготування 
цукру.

Тортільяс або кукурудзяний корж є осно-
вою для багатьох національних страв. 
Наприклад, енчіладас: шматок м’яса або 
птиці, зелень, цибуля, авокадо або томат, 
сир загортається в коржик. Таку страву 
їдять руками, вмочуючи з гострий соус. 
Або страва тачос — тортільяс із овочами, 

бобами або м’ясом, обов’язково приправленими перцем чилі. Квесади-
льяс — м’ясна чи ковбасна начинка з сиром або гарбузовим квітами, об-
смажена в жирі і загорнута в хрустку 
тортільяс.

Ще одним традиційним мексиканським 
продуктом є перець чилі, який має дуже 
гострий смак. Його використовують як 
приправу переважно до м’ясних страв. 
Саме з чилі готується всесвітньо відо-
мий соус «Табаско». У Мексиці виро-
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щують велику кількість різних сортів перцю. Всі вони відрізняються за 
смаком, гостротою, кольором і формою. Залежно від сорту перцю, вико-
ристовуваного в страві, вона набуває свого аромату і смаку. Багато страв 
відрізняються одна від одної сортом доданого перцю.

Дуже поширені в мексиканській на-
ціональній кухні й інші овочі, напри-
клад, морква, квасоля, шпинат, цвітна 
капуста. Всі ці продукти добре знані 
європейцям. Але є і менш відомі, на-
приклад, авокадо. Це темно-зелений 
плід, який за формою нагадує грушу 
і має горіховий присмак. Авокадо 

часто додають до супів, салатів, соусів і десертів. Національний плід, що 
росте в Мексиці — чайота або овочева груша, використовують для салатів 
або для запікання. Ще один типово мексиканський продукт — топінамбур. 
Для приготування страв використовуються лише бульби.

Українська кухня
Головне місце посідає борщ, рецеп-

тура якого нараховує велику кількість 
варіантів: полтавський, волинський, чер-
нігівський, галицький, львівський, се-
лянський, дніпровський тощо. До того 
ж, кожна господиня готує борщ за сво-
їм особливим рецептом. Це традиційна 
українська страва, яку їли мало не щодня 
та подавали і на вечорницях, і на весіллі. 

Добре приготований у печі борщ не приїдався, а другого дня був навіть 
смачнішим, ніж першого.

Голубці названі на честь голубів — птахів, що символізують творчу 
силу вогню. Без голубців важко було 
уявити святковий стіл в українській ро-
дині. Голубці готуються із капустяного 
листя, що начиняється сумішшю із пшо-
на (пізніше — рису), м’яса, подрібненої 
моркви, цибулі та прянощів. Найбільше 
смакують зі сметаною або поливкою з 
грибами.
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Варе́ники — українська націо-

нальна страва у вигляді відвареного 
прісного тіста і начинки з картоплі, 
м’яса, грибів, овочів, фруктів, ягід та 
сиру.

Невеликі, трикутні чи заокругле-
ні у формі півмісяця вироби з пше-
ничного (переважно), житнього, гре-

чаного або ячмінного бездріжджового тіста, в яке загортається найрізно-
манітніша начинка: варена картопля, тушкована свіжа чи квашена капус-
та, відварені гриби, квасоля, солодкий чи солоний сир, бринза, пшоняна чи 
гречана каша, шпинат, цибуля, мак (насіння), ревінь, ягоди (яблука, чор-
нослив, свіжі сливи, вишня, черешня, чорниця, суниця, полуниця, мали-
на), повидло, риба чи м’ясо, шкварки, лівер; печінка, легені, серце; а також 
з комбінаціями: печінки й сала, картоплі й грибів, картоплі і сиру, капусти 
й грибів, квасолі й грибів; у гірських селах — бринзи і картоплі, а на По-
ліссі — з товченою квасолею.

Французька кухня

Багет французька булка — це довгий 
і відносно тонкий (невеликий у діа-
метрі) білий хліб, м’який всередині, і 

обов’язково з хрусткою скоринкою, іноді 
присипаний борошном чи якимось насінням. 

Зазвичай багет близько 50–70 см завдовжки, 5–6 см 
завширшки і 3–4 см завтовшки. Вага становить приблиз-

но 250 г.

Багет потребує менше часу для піднімання тіста і випікання, ніж звичай-
ний хліб, і в принципі розрахований на термінове споживання, оскільки 
має властивість швидко черствіти. Зазвичай французьку булку не ріжуть 
ножем, а ламають руками.

Жа́б’ячі ла́пки — вишуканий делікатес, 
популярний у французькій та кантон-
ській кухнях.

Для приготування страв використову-
ють не всі лапки, а лише верхню час-
тину ніжок жаб — стегна. Делікатесом 
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вважають озерних та ставкових жаб. Кулінари використовують спеціаль-
ні, м’ясні, породи земноводних із товстими стегнами. У французьких су-
пермаркетах можна купити вже підготовлені для смаження жаб’ячі лапки. 
Жаб’ячі лапки вважають дуже вишуканим та ніжним м’ясом.

Крем-брюле́ — десерт із заварного крему з 
карамельною скоринкою. Найчастіше пода-
ється замороженим чи охолодженим, тому 
його вважають ще й різновидом морозива. 
Для приготування крем-брюле використо-
вуються жовтки, цукор, вершки, молоко і 
ваніль або цедру. Нагріте молоко змішують 
з іншими інгредієнтами, а потім запікають, 
що призводить до затвердіння крему. Потім 

скоринка карамелізується. Додатковими інгредієнтами можуть бути: роз-
марин, шоколад, кава, лікери, фрукти.

Японська кухня

Сашімі — страва японської кухні. Тонко на-
різане філе різноманітних сортів риб, інших 
морепродуктів, зрідка м’яса. Використову-
ють лише сирі продукти. Подають разом із 
соєвим соусом, японським хріном васабі, 
тонко нарізаною редькою і листами сісо. У 
ресторанах за межами Японії часто готуєть-
ся із замороженої, а не свіжої риби.

Суші — традиційна страва японської кух-
ні, зроблена на основі рису, обробленого 
рисовим оцтом чи сіллю, та різноманітних 
начинок чи нашарувань, серед яких перева-
жають морські продукти, але можуть бути 
і м’ясо, овочі, водорості, гриби чи яйця. 
Суші бувають сирими, приготовленими чи 
маринованими.

Окономія́кі — страва японської кухні. Нагадує млинець із тіста, замішано-
го на воді і яйцях, на який насипані шарами м’ясо (курка, свинина тощо), 
морепродукти, дрібно нарізана капуста, овочі тощо. Зверху посипають риб-
ною стружкою. Страву смажать на розігрітій пательні або залізній плас-
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ДОДАТКИ
тині, й приправляють спеціальним соусом, 
майонезом, зеленою цибулею та сушеними 
водоростями. Окономіякі поділяються на 
декілька видів, найпопулярнішими з яких є 
хіросімські та кансайські. Їх інколи назива-
ють «японською піцою».

Кацудон — 
страва япон-
ської кухні, різновид донбурі, що є котлетою 
зі свинини у яйці, поданій у чаші з вареного 
рису. Одна з найпопулярніших страв, яку 
можна знайти як в дорогих ресторанах, так 
і фаст-фудах по всій Японії. Має багато ре-
гіональних варіацій.

Додаток 2

Загадки
1. Морква, біб і цибулина, бурячок і капустина, ще й картопля — шусть 

у горщик. Ну й смачний ми зварим ... (борщик).
2. Наче сонечко, жовтеньке, а розтане — то м’якеньке. Молочко у ньому 

є, Смак до каші додає. (Масло).
3. Є шапка, але немає голови; є ноги, але без черевика. (Гриб).
4. В одній діжці два тіста. Можу я його розбити, можу на обід зварити. 

Курка нам його знесе. Що це діти? Це — (Яйце).
5. А скажіть-но, любі діти: без чого юшки не зварити? (Риба).
6. І поживне, і смачне, біле, пінне, запашне. Залюбки малята п’ють. Здо-

ровенькими ростуть. (Молоко).
7. Довго з тіста їх ліпили, у окропі поварили. Потім дружно ласували, ще 

й сметанки додавали. (Вареники).
8. Насушили ми шипшини, липи цвіт, суниць, малини. Розігріли само-

вар, Пити будемо ... (узвар).
9. Що за хліб такий святковий на рушник вмостився новий? (Коровай).
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10. Є перлова, є гречана, рисова, а ще пшоняна. Заливаєм молоком, а не-
має — кип’ятком. (Каша).

11. Я духмяний, в дірочках, а на смак так просто — ах! (Сир). Зі мною ко-
жен бутерброд, зазирає вам у рот. (Ковбаса).

12. Що то за голова, що лиш зуби й борода? (Часник).
13. З какао цукерка ця і з молока, буває солодка, буває гірка, буває начин-

ка: ізюм чи горіх, поділимо плитку велику на всіх! Якщо запитаємо, 
навіть в малят, усі нам підкажуть, що це... (шоколад).

14. Всі ми — картопляні діти, нас без ложки треба їсти. Ми умієм хрумко-
тіти, пригощайтесь нами, діти. (Чіпси).

15. Мене готують на вогні, іноді в лісовій глушині. Смажать мене на шам-
пурах, я маю незабутній смак. (Шашлик)

16. Без рук, без ніг, а вгору лізе — (тісто).
17. Я кислий був зелений. Дозрів — і пожовтів. З теплих країв, малята, до 

чаю прилетів! Хоч кислий я, малята, зі мною чай смачніший. Додам я 
аромату — і станеш здоровішим. (Лимон).

18. В полі хороше мені зеленіти навесні. Чим же я не молодець? Маю 
диво-корінець. Все про нього дбаю, цукор відкладаю. (Буряк).

19. Хто хустиночку свою влітку покриває? І по двадцять хустин на голівці 
має? (Капуста).

20. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий до червоних по-
мідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадалися?.. 
(Гарбуз).
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Додаток 3

Інгридієнти:
1. Рис — м’ясо — капуста — сметана. (Голубці).
2. Буряк — морква — картопля — цибуля — оселедець. (Салат 

«Шуба»).
3. Фарш — помідори — морква — цибуля — сир — масло — тісто. 

(Лазанья).
4. Яловичина — телятина — свинина — картопля — томати — морк-

ва — тмин. (Бограч)
5. Буряк — картопля — морква — м’ясо — вода. (Борщ).
6. Картопля — морква — огірок — горошок — ковбаса — майонез. 

(Салат «Олів’є»).
7. Бісквіт — крем. (Торт).
8. Рис — лосось — водорості- авокадо. (Суші).
9. Перець — фета — оливкова олія — огірок — помідор. (Салат 

«Грецький»).
10. Легені — серце — цибуля — мука — вода — сіль. (Вареники з 

лівером).
11. Лаваш — м’ясо — капуста — огірок — помідор — соус. 

(Шаурма).
12. Картопля — м’ясо — цибуля — олія — твердий сир — майонез. 

(М’ясо по-французьки).
13. Фарш — батон — молоко — цибуля — жир. (Котлета).
14. Курка — перепелині яйця — помідори чері — сир пармезан — 

соус — бекон — листя салату. (Салат «Цезар»).
15. Печінка — морква — цибуля — майонез — борошно. (Печінко-

вий торт).
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Додаток 4

Рис

Картопля

Буряк
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Використані джерела:

1. У світі голодує понад 11 мільйонів людей — ООН [Елек-
тронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: https://
www.unian.ua/health/worldnews/10053962-u-sviti-goloduye-ponad-
11-milyoniv-lyudey-oon.html.

2. Брюссельская Библия. (Брюссель: Жизнь с Богом, 1989).
3. Віровчення євангельських християн-баптистів [Елек-

тронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: https://
www.baptyst.com/virovchennya/

4. Баркли Уильям. Комментарии к Новому Завету (DailyStudyBible, 
1978). 2066.

5. Підлітки проводять за комп'ютером 5 годин на день — дослі-
дження [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: 
https://www.obozrevatel.com/news/ukrainskĳ -pidlitok-provodit-za-
kompyuterom-u-serednomu-5-godin-na-den-doslidzhennya.htm

6. Поделки из соленого теста своими руками. Угощение для кукол. 
Видео урок для детей 3-6 лет [Електронний ресурс] — Режим досту-
пу до ресурсу:https://www.youtube.com/watch?v=w0Cy4eHPFZg

7. Идеи, игры, видеоуроки [Електронний ресурс] — Режим доступу 
до ресурсу https://www.instagram.com/mamalesia_eee/ (вся інфор-
мація про солоне тісто та специфіку роботи з ним).
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РАНКОВА ЛІНІЙКА
По обидва боки входу до залу стоять столи із тацями. На одному столі 

таця із почищеними і порізаними овочами (морква, огірки, капуста тощо), 
на іншому столі – таця із цукерками (льодяники). Діти обирають собі щось 
одне і заходять до залу (на вечірньому зібранні проповідник може запита-
ти про вибір дітей).

1. Молитва. 1-2 пісні.
2. Діалог ведучих. На сцену виходять Веня і Грета. Веня із сандвічем 

і кока-колою, а Грета забігає у спортивному одязі.
Веня: Привітик, ти звідки?
Грета:  (Захекавшись, біжить на місці). З пробіжки. Завжди по-

чинаю так свій ранок.
Веня:  (Жуючи сандвіч, говорить з повним ротом). І я починаю 

свій ранок… (дивиться на сандвіч). Але ж на цьому шоу 
класно готують, кожного дня щось нове, смачне, ніяк 
не знайду сили сказати «Досить уже їсти!»

Грета:  Так! Згодна з тобою, їжа тут справді на вищому рівні. 
А вибір який…

Веня:  Так…
Грета:  До речі, а що ти вибрав, коли заходив до залу?
Веня:  Жартуєш?! Звичайно солодощі.
Грета:  І що, вже з’їв? А як же сніданок? Такими темпами ти 

швидко втратиш форму і тоді тобі дорога тільки на «Зва-
жені та щасливі».

Веня:  Хорошого ведучого має бути багато. Та і ти бачу не хо-
диш голодною.

Грета:  (Їсть морквину). Просто я не їм все підряд. Я за ПП.
Веня:  А що це означає (роздумуючи)? Пе-Пе, хм, може «по-

більше піци», «полуничний пломбір», «підсмажені 
пончики»…

Грета:  А ще є якісь варіанти?
Веня: Щось більше нічого на думку не спадає…
Грета:  Ну, тоді даю тобі час розібратися, що таке ПП (махає 

на прощання рукою і вибігає).
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Веня просить допомоги у залу, щоб діти допомогли до вечірнього зі-
брання дізнатися, що таке ПП.

Для наставників: ПП — це правильні принципи, наголосити дітям 
у висновку до уроку, яких принципів дотримувався Даниїл і його 
друзі.

Після завершення діалогу виходить режисер і 
оголошує конкурс дня. На сцену виходять офіціанти із 
підносами1 в руках. Під кришечкою знаходиться чер-
воний конверт із завданням, які вручають наставни-
кам. Для всіх завдання однакове.

Завдання на конкурс дня:
1. До вечірнього зібрання зробити букет із 

овочів і фруктів.
2. Дати назву своєму виробу.

Координатор збирає всі букети в окремо відведеному місці, а на ве-
чірньому зібранні офіціанти їх винесуть до залу. Під час огляду журі 
знатимуть лише назви букетів, а не групи, які їх створили, а тому го-
лосуватимуть об’єктивніше.

Додатково пропонуємо такі фішки дня:
1. Провести незвичайний прийом їжі (наприклад, із зв’язаними рука-

ми їсти самому або з чиєюсь допомогою);
2. Створити табірну книгу скарг та пропозицій, як в ресторані;
3. Вигадати впродовж дня та представити 5 «лайфхаків» для кухні;
4. Вигадати нову страву і дати їй назву.

УРОК-ДЕТЕКТИВ
Тема уроку:  Здорове харчування.

Мета уроку: 
освітня : ознайомити дітей з історією Даниїла та Божими постано-
вами Старого Заповіту щодо вживання в їжу чистих та нечистих 

1 Підноси можна зробити із коробок з-під тортів, обклеївши їх фольгою.
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тварин, вживання вина; розповісти про спокуси сьогодення, які 
руйнують не тільки життя людини, але й її стосунки з Богом; 

виховна : виховати в дітей відповідальність за наше фізичне та ду-
ховне здоров’я, яке залежить від того, чим ми харчуємо наше тіло 
і душу; 

розвивальна : розвивати бажання вибирати тверді та чіткі життєві 
принципи і в подальшому завжди незалежно від обставин дотри-
муватися цих принципів під час ухвалення якихось рішень.

Ключовий вірш : «Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, 
що зостається на вічне життя…» Ів. 6:27.

Біблійна історія : Дан. 1:1-21.

Тип уроку:  детектив.

Обладнання:  Біблія, ілюстрації біблійної історії, роздруковані слова  пі-
сень, роздруковані зразки досліджень для розслідування справи юна-
ків, відеоролик про 2 вовків, презентації.

Скарбничка життєвої мудрості:
Якщо багато з’їси, то й мед гірким здасться. 
Сніданок з’їж сам, обідом поділися з другом, а вечерю віддай  
ворогові.
Як жуєш, так і живеш. 
Хто добре жує, той довго живе. 
Не все в рот, що око бачить. 
Немає поганих продуктів – є погані кухарі. 
Хто голодним лягає, той бадьорим встає. 
Я їм, щоб жити, а деякі живуть, щоб їсти  (Сократ);
Ласощами, печивом і цукерками не можна виростити з дітей здо- 
рових людей. Як і тілесна їжа, духовна теж повинна бути простою і 
поживною (Р. Шуман);
Найкраща приправа до їжі – голод  (Сократ);
Їжа, яку організм не перетравлює, з’їдає того, хто її з’їв. Тому їж по- 
мірно (Абу-ль-Фарадж);
Відколи люди навчилися варити їжу, вони їдять удвічі більше, ніж  
вимагає природа (Бенджамін Франклін);
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Якщо хочеш продовжити своє життя, вкороти свої трапези  
(Б. Франклін);
Великі люди завжди були помірними в їжі  (Оноре де Бальзак);
Ніхто не повинен переходити міру ні в їжі, ні в харчуванні  
(Піфагор);
Їсти і пити потрібно стільки, щоб відновлювати, а не придушувати  
свої сили (Марк Тулій Цицерон);
Якщо ви встали з-за столу голодним – ви наїлися; якщо ви вста- 
єте наївшись – ви переїли; якщо встаєте переївши – ви отруїлися 
(А.Чехов);
Наші поживні речовини повинні бути лікувальним засобом, а  
наші лікувальні засоби повинні бути поживними речовинами 
(Гіппократ);
Любов і голод правлять світом  (Фрідріх Шиллер).

ХІД УРОКУ

Вступ
Вітання. Налагодження контакту з дітьми.
Якщо потрібно, коротке повторення матеріалу попереднього уроку.
Спів. Наприклад, пісні:

«Послав Бог Свого Сина» ( http://www.pisn-i.org.ua/songs/3201424.
html),
«Цінуй випробування, що послав тобі Господь»   
(http://bmyr.kiev.ua/music/text.php?ID=409),
«Будь верен в испытаниях» ( http://fonki.pro/minus/3825).

http://www.pisn-i.org.ua/
songs/3201424.html

http://bmyr.kiev.ua/music/text.
php?ID=409

http://fonki.pro/minus/3825
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Основна частина
Гра-зачіпка «Їстівне, неїстівне» 

(http://kis-brys.ru/posidelochnye/s-myachom/s-
edobnoe/).

Провести гру «Їстівне, неїстівне». Гру, як за-
звичай, починаємо з вибору ведучого. Оголошу-
ємо, що переможець — той, хто рідше помиляти-
меться, — отримає нагороду. Всі гравці сідають 
на лавочку в ряд (або стають у коло). Ведучий ки-
дає м’яч (або якийсь невеликий м’який предмет, 
іграшку тощо) будь-якому гравцеві і одночасно 
називає якийсь предмет. Якщо «це» їстівне — гравець повинен спіймати 
м’яч. Якщо неїстівне — відбити його. Якщо хтось «з’їв» неїстівне, він стає 
ведучим. Звісно, гра цікава, якщо швидко кидати м’яч (предмет) і зага-
дувати слова, причому завдання ведучого — якомога швидше заплутати 
гравців.

Дітям буде дуже смішно, якщо хтось «з’їсть» калоші або відмовиться 
від морозива!!!

Ось, скажімо, приклад для ведучого: молоко-яблуко-корова-ложка-
ковбаса-колесо-кавун-груша-авто-малина-мальвіна-ластівка-коробка-
хліб-вода-сіль-яблуко-кришка-кефір-кеглі-тощо. Слова можна повторю-
вати. Після завершення гри можна відзначити або нагородити тих, хто 
не помилявся, чи рідше був ведучим.

Здоров’я людини, фізичне чи духовне, залежить від того, що вона 
споживає і чим наповнює свій шлунок, розум та серце. Недаремно 
люди кажуть: «Ти — те, що ти їси». Варто згадати слова апостола Яко-
ва про те, що солодка вода не тече з солонця і на фіговому дереві 
не ростуть оливки, а на виноградині — фіги (Як. 3:12). Все закономір-
но. Чим ми себе наповнюємо (що дивимося, читаємо, яку музику слу-
хаємо тощо) — тим ми і стаємо. У нашому житті нам часто доводиться 
вирішувати: що з’їсти чи випити; який фільм чи ролик переглянути; 
яку книжку чи журнал прочитати; на які сайти в інтернеті заходити; 
які жарти послухати тощо. Як важливо, щоб наші рішення були пра-
вильними, а життя було щасливим та успішним. Для цього нам по-
трібно не допускати помилок.

Колись давно четверо хлопців теж стояли перед вибором: спожи-
вати їстівне чи «неїстівне» — і, ухваливши рішення, вийшли зі склад-
них обставин переможцями, отримавши велику нагороду від Самого 
Бога.

http://kis-brys.ru/
posidelochnye/s-

myachom/s-edobnoe/
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Ознайомлення дітей із темою уроку
Прочитайте разом із дітьми історію з Біблії, що стосується цього уроку, 

книга пророка Даниїла, 1 розділ.
Запитання до прочитаної історії:

Для чого добирали єврейських юнаків у палац вавилонського  
царя?
Яких саме юнаків добирали? 
Який дослід (тест, випробування) запропонували юнаки провести  
своєму старшому, поставленому над ними?
Які були результати цього досліду? 
Що виявилося, коли після навчання та випробування юнаки по- 
стали перед царем?

Які якості характеру мали ці юнаки? (Тактовність, сміливість, твер-
дість переконань, відданість вірі своїх батьків тощо).

Що вас вразило в цій історії?

Спробуймо уявити, щó ці юнаки залишили в Єрусалимі і щó запро-
понував їм Вавилон. Їх полонили, коли їм було близько 14 років. (Саме 
в цьому віці вавилонян починали навчати різним наукам). Юнаки могли 
стати свідками неправедного життя юдейських начальників та священиків 
у своєму краї; а також того, як язичницький цар забрав зі святині євреїв — 
єрусалимського храму — освячений посуд та скарби. Зрештою, в полоні 
опинилися люди з царського та шляхетського родів.

Поклонники живого Бога були знеславлені, а язичницька імперія про-
цвітала. Цар Навуходоносор підкорював царство за царством.

Столиця імперії, місто Вавилон, мала чим вразити полонених. (Запро-
понувати комусь із дітей прочитати Додаток  2: Факти, що свідчать 
про велич Вавилона).

Вражали і храм бога Мардука, що увінчував зикурат Етеменанкі (про-
тотип біблійної Вавилонської вежі)2, і висячі сади Семіраміди, палац На-
вуходоносора та багато інших, незвичних для євреїв, речей.

Крім досягнень у галузі архітектури, вавилоняни були сильні в на-
уках. Вони склали математичні таблиці, карту світу, писали книги з хімії. 
На високому рівні в них також були музика і мистецтво.14-річним юнакам 
у палаці пропонувалося таке життя, про яке не насмілювалися мріяти їхні 

2 Зикурати - східчасті культові споруди в стародавньому Межиріччі, центри стародавньої науки, 
своєрідні обсерваторії, в яких жерці спостерігали за небесними світилами та життям Всесвіту.
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ровесники. Через те, що Даниїл та його друзі мали імена, які звеличували 
Бога Ізраїля, Навуходоносор вирішив змінити їхні імена на вавилонські. 
У такий спосіб їм було б легше прилучитися до високої культури міста, і 
їхні імена більше б не ображали місцеве населення.

У давнину (а в деяких релігіях і до сьогодні) змінювали ім’я люди-
ні, яка змінювала віросповідання. У такий спосіб починалося її нове 
життя. Робили це тому, що уявляли, що Бог (боги) знає людину за пев-
ним іменем, якщо ж його змінити, Бог (боги) не впізнаватиме людину, 
а значить не буде чути її молитов і не оберігатиме її, тобто його сила 
не буде на неї поширюватися. Натомість новий Бог (боги) починають 
упізнавати людну за її новим ім’ям. Зазвичай, це були імена, харак-
терні для того народу, віросповідання якого приймала людина. Зви-
чайно, сьогодні такі уявлення — рідкість. Але й до нині людині змі-
нюють ім’я, коли вона приймає мусульманство, юдаїзм, католицизм і 
православ’я (під час хрещення людину нарікають церковним ім’ям). 
До того ж, змінюючи спосіб життя, стаючи монахом, людина також 
змінює ім’я.

Проаналізувавши значення імен юнаків, можна краще зрозуміти те, що 
відчували вавилоняни. Даниїла (євр. «Бог мій суддя») назвали Валтаса-
ром, що значило «Той, до кого благоволить Бал» (Бал був вавилонським 
богом). Ананій, що значить «Яхве милостивий», став Шадрахом, «тим, хто 
боїться (бога)». Мисаїл, чиє ім’я єврейською мало значення «Хто такий, як 
Бог?!», отримав нове ім’я Мешах, що значило «Я смиренний (перед моїм 
богом)». Азарію (з євр. «Яхве допоміг») назвали Авед-Него, що значило 
«слуга Нево» (Нево був богом науки та писемності, син Бала). Більше їх 
не будуть впізнавати за іменами, що славили Бога і нагадували їм самим 
про їхню посвяту Йому. Такий тиск на юнаків мав стерти їхні особливос-
ті, щоб безбожна аморальна культура прийняла їх за своїх. Можна було б 
піддатися та стати поклонниками богів царя, який переміг народ Божий. 
Врешті-решт, можна було б тихенько, не кажучи нікому жодного слова, 
зберегти свою віру в душі. Але цього не сталося. Навуходоносор прагнув 
зробити з них справжніх вавилонян, ідолопоклонників, але вони блиску-
че витримали тиск та спокусу. Ці підлітки не просто вірили, але й вірили 
дуже сильно, щоб вплинути на Вавилон.

Як ви гадаєте, звідки у цих молодих людей така віра і  
стійкість? (Вислухайте думки дітей, відповідь можна знайти 
у Дан.1:8).
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Як ви вважаєте, чому Даниїл відмовився від їжі царя?  (Страви з 
царського столу могли містити продукти, заборонені законом Мой-
сея. Крім того, юнаки відмовилися від вина, яке не було заборонене 
законом. Всю їжу вавилоняни, перш ніж подати на стіл, приносили 
в жертву ідолам. У своєму служінні ідолам вони були більше рев-
ними, ніж багато християн у звершенні молитви перед їжею. Тому 
юнаки не хотіли осквернитися вживанням ідоложертовного).

Цікаво, а як на такі вчинки відреагували б ваші ровесники  
сьогодні? («Навіщо хвилюватися через такі дрібниці?», «Це вже 
крайнощі!», «У Біблії ніде не написано, що не можна пити вино!» 
Тощо).

Чи думали ви про те, з чого починається вірність?  (Вірність 
починається з дрібниць. Люди, які впадали у важкий гріх, чинили 
його тому, що звикли миритися з меншими гріхами. Злісними кур-
цями, алкоголіками, наркоманами ніхто не стає в одну мить. Все 
починається з малого).

Проведімо невелике розслідування цієї історії, скориставшись дослі-
дженнями сучасної медицини, Словом Божим і власними спостереження-
ми та досвідом.

Отож, чи справді їжа та пиття з царського столу несли якусь загрозу, 
осквернення чи просто могли заподіяти шкоду цим юнакам? Щоб провес-
ти розслідування, розділимося на декілька груп. Одна група ознайомить-
ся із дослідженнями сучасної медицини і підготує свій висновок із цього 
питання, друга група дослідить Слово Боже, наступна зробить висновок, 
ґрунтуючись на історичних фактах, власних спостереженнях та досвіді. 
Узагальнивши всі висновки, ухвалимо спільне рішення. (Поділіть дітей 
на три групи і роздайте кожній із них відповідні матеріали, а також по чи-
стому аркушу та ручці для складання висновку).

Юнаки, потрапивши у Вавилон, де життя було сповнене спокус, із само-
го початку вирішили бути вірними Богу навіть у дрібницях. І це допомо-
гло їм залишатися твердими у своїй вірі за ще більших випробувань (діти 
можуть самостійно прочитати Даниїла 3, 6 розділи та визначити важливі 
деталі з випробувань юнаків).

Вавилонська імперія втратила свою незалежність через 60 років після 
завоювання Юдеї і більше ніколи не була відновлена. Держава Ізраїль та 
Єрусалим існують донині. Так само жодні утиски і гоніння не змогли ви-
корінити християнство. Бог турбується про Свій народ і про тих, хто наді-
ється на Нього.
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Гра «Разом краще!»

Для гри вам знадобляться 6 рушників, 6 м’яких іграшок одно-
го розміру та 2 відра, якщо команди гратимуть паралельно; або 
3 рушники, 3  м’яких іграшки, 1 відро та секундомір, якщо команди 
гратимуть по черзі на швидкість.

Сьогодні на уроці ми дізналися, що четверо друзів трималися разом і 
не йшли на компроміси. Ця гра покаже нам, що ми маємо триматися разом, 
аби Божа праця була виконана.

Завдання — перекинути три предмети з рушника на рушник, а потім — 
у відро. Команда, яка першою закине три предмети у відро, стає перемож-
цем. Кожна команда повинна складатися із 7 осіб. Кожен рушник тримає 
2-є дітей, пари з рушниками стоять на відстані 2-2,5 м одні між одними. 
7-й учасник команди буде класти предмет (іграшку або м’ячик) на руш-
ник першої пари. Далі за командою «Почали!» гра стартує; пара, що три-
має рушник із предметом, обережно перекидає цей предмет на рушник 2-ї 
пари в їхньому ряду, яка так само перекидає предмет на рушник третьої 
пари, яка повинна закинути предмет у відро. Якщо у когось із дітей пред-
мет падає на землю або ж хтось торкнувся його, команда розпочинає знову 
(при цьому час не зупиняється).

Дайте дітям можливість зіграти декілька разів, щоб дізнатися, хто ви-
конає завдання швидше. Учасники мають покращувати свої результати з 
кожною новою спробою, оскільки вчаться працювати разом.

Гра «Допомога в час випробувань та спокус»
Для гри необхідно підготувати 2 комплекти карток: один комплект кар-

ток «Допомога», інший комплект — «Спокуса». Покладіть картки «Спо-
куса» в одну колоду зображенням донизу, і картки «Допомога» — в другу 
колоду, також зображенням донизу. Нехай діти по черзі тягнуть по одній 
картці з обох колод і оголосять групі написи на обох картках. Дайте за-
вдання дітям поміркувати, як те, що написано на картці «Допомога» може 
допомогти подолати те, що написано на картці «Спокуса». Ви можете до-
повнити обидва комплекти карток своїми варіантами, або ж, наприкінці 
гри запитати дітей, з якими спокусами чи випробуваннями в житті вони 
зустрічаються ще (з чим мають справу, крім вищезгаданих)3.

3 Primary 7 Lesson 7: Jesus Christ Was Tempted by Satan [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.rachaelsbooknook.net/primary-7-lesson-7-jesus-christ-tempted-satan/#more-5553
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Молитва
Спонукайте дітей в молитві посвяти твердо триматися Божих прин-

ципів та бути вірними Господу в цьому гріховному світі. Спонукайте ді-
тей молитися до Господа, особливо, якщо хтось із них ще не відгукнувся 
на Добру Вістку.

Для вчителя:

Горнятко для кави
Я приніс для вас горнятко. (Поставити горнятко на видне місце, догори 

дном).
— Що ми можемо про нього сказати?
— Воно порожнє — інакше я б його не зміг так поставити.
— Під ним темно, бо туди не потрапляє світло.
— Зараз воно не приносить користі, бо перевернуте.
Наше життя може бути порожнім, темним і не корисним. Але ми може-

мо його змінити. Як?
— Дороге горнятко! Повернися, будь ласка! (Намагаємося словами 

вплинути на нього, вмовляємо)... Ми можемо бути гарними співрозмовни-
ками, але це не допоможе. Це горнятко не перевернеться самостійно, йому 
потрібна допомога… Але воно моє!!! І я можу його повернути. Власними 
силами ми нічого не можемо змінити, але Бог має силу дивовижно змінити 
наше життя. Потрібно лише звернутися до Нього і попросити…

— Ми стаємо відкритими (перевертаємо горнятко), Бог наповнює 
нас…

— Стаємо доступними для світла…
— Стаємо корисними, і нас починають використовувати (підняти гор-

нятко і піднести його, щоб зробити ковток), але що це?…
— Ви хотіли б скуштувати кави з мого горнятка? (показати середину 

горнятка так, щоб усім було помітно, що воно брудне)  …
Так само й Ісус Христос каже нам: «Погляньте, ваші горнятка зовні такі 

чисті та гарні, але всередині… Чим наповнене ваше серце? Розум? Душа? 
Дозвольте Ісусу допомогти й очистити вас, омити все те нечисте, що так 
обтяжує і засмучує. Ваше життя може змінитися і стати корисним для Гос-
пода. Дозвольте Йому зробити це. Будьте чистими для Нього, і Він благо-
словить вас!
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Правильний вибір
Притча невідомого походження

Протікала по землі річка. З гори спустилася, через ліс струмком про-
бігла, через луг прослизнула, степ прорізала, до пустелі дісталася. І раптом 
замислилася: як їй перебратися через спекотну пустелю? Запитує вона 
у сонця: — Ти з висоти світиш, все бачиш. Чи зможу я пустелю подолати?

— Не зможеш. Висохнеш. Я всю пустелю своїм жаром спалило — і тебе 
спалю. Пустеля для річки — смерть.

Запитує річка у вітру:
— Ти швидкий, літаєш, де хочеш. Усе бачив, усе знаєш. Скажи, чи вда-

лося хоч одній річці пустелю подолати?
— Бачив я в пустелі русла пересохлі, — відповідає вітер. — Жодна річка 

не змогла пустелю перетнути. Пустеля для річки — смерть.
Замислилася річка. І тут підповзає до неї чорна змія.
— Знаю, — шипить, — як твоє бажання виконати. — Помри — і зможеш 

перетнути пустелю. Дозволь мені отрути своєї в тебе впустити. Як стане 
твоя вода отруєною, ні сонце, ні вітер до неї не доторкнуться. Так і доте-
чуть мертві води до іншого кінця пустелі.

Але річка вирішила:
— Якщо судилося мені померти — помру краще від променів світлого 

сонця, ніж від отрути чорної змії.
І, зробивши свій вибір, стала випаровуватися річка під променями сон-

ця, перетворюючись у білу хмару. А як повністю висохла, вітер переніс її 
на інший край пустелі, де пролилася хмара дощем. Дощові води з’єдналися 
в потік, і потекла річка далі. Виявляється, вся справа у виборі...4

Ісус сказав: «Поправді, поправді кажу вам: коли зерно пшеничне, 
як у землю впаде, не помре, то одне зостається; як умре ж, плід 
рясний принесе. Хто кохає душу свою, той погубить її; хто ж не-
навидить душу свою на цім світі, збереже її в вічне життя. Як хто 
служить Мені, хай іде той за Мною, і де Я, там буде і слуга Мій. Як 
хто служить Мені, того пошанує Отець» (Ів. 12: 24-26).

«Яка ж користь людині, що здобуде ввесь світ, але душу свою за-
напастить? Або що дасть людина взамін за душу свою?» (Мт. 16:26, 
Мр. 8:36, Лк. 9:25).

4 Верный выбор [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pritchi.ru/id_8896
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Ти ж знав, що ризикуєш!
Притча

В одному індіанському племені юнаків випробовували на зрілість са-
мотністю. Цим вони мали довести самі собі та спільноті, що готові стати 
справжніми воїнами.

Під час випробовування один із цих юнаків опинився посеред гарної 
квітучої долини. Оглядаючи гори, що оточували цю долину, юнак побачив 
стрімку вершину, вкриту сліпучо-білим снігом.

— Поміряюся з тією вершиною, — сказав сам до себе юнак.
Він одягнув сорочку зі шкіри зубра, накинув на плече плащ та почав 

спинатися на гору.
Вибравшись на вершину, юнак побачив під собою цілий світ: чудові 

краєвиди, безмежний простір. Його серце наповнилося гордістю.
Раптом біля своїх ніг він почув дивний шурхіт. Придивився — і поба-

чив змію. Хотів відскочити, але змія заговорила до нього:
— Помираю! Тут надто холодно для мене, і я не маю поживи... Візьми 

мене під свою сорочку та занеси в долину.
— Ні! — сказав у відповідь юнак. — Знаю я вашу породу. Ти — гримуча 

змія. Якщо візьму тебе, ти вкусиш мене — і я помру.
— О, ні! Навіть не думай так, — відповіла змія. — З тобою не буду так 

поводитися. Якщо мені допоможеш, тоді не вчиню тобі ніякого зла.
Юнак і далі відмовлявся, але змія вміла добре переконувати. Врешті-

решт, він узяв її під свою сорочку та поніс у долину. Коли вони вже спус-
тилися, юнак обережно поклав її на землю. Несподівано змія скрутилася, 
кинулася на хлопця — та й вкусила його в ногу.

— Ти ж мені обіцяла! — закричав він.
— Ти ж знав, що ризикуєш, коли брав мене з собою, — сказала змія і по-

повзла собі геть.

Цю історію присвячено кожному, хто піддається спокусам шкідливих 
звичок.

Притча про двох вовків
Колись давно старий індіанець відкрив своєму внукові одну життєву 

істину.
— У кожній людині точиться боротьба, дуже схожа на боротьбу двох 

вовків. Один вовк є втіленням зла: заздрість, ревнощі, жаль, егоїзм, амбіції, 
брехня...
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Інший вовк є уособленням добра: він несе мир, любов, надію, істину, 
доброту, вірність...

Маленький індіанець, зворушений до глибини душі словами діда, 
на мить замислився, а потім запитав:

— А який вовк врешті-решт перемагає?
Старий індіанець ледь помітно посміхнувся і відповів:
— Завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш.

ТАБІРНА ГРА
Завдання: дійти до фінішу, постійно роблячи вибір.
Дітей потрібно поділити на 10 команд за віком і статтю (5 команд 

дівчаток і 5 команд хлопчиків).
На асфальті чи на полі потрібно розташувати (розкреслити чи ви-

класти обручами) два маршрути (синій — для хлопчиків, червоний — 
для дівчаток). Кожен із маршрутів повинен мати 12 позицій5.

На старті є дві великі фішки, якими діти будуть «ходити»: червона — 
для дівчаток, синя — для хлопчиків. Щоб визначитися, хто розпочне гру, 
перша пара команд грає у хрестики-нулики (їх можна замінити на яблука і 
грушки тощо), ґратку для яких розкреслено на асфальті чи полі.

Перша команда 
дівчаток і перша ко-
манда хлопчиків за-
ймають свої місця 
перед ґраткою на від-
стані 5-6 метрів.

Дівчатка грають 
за нулики, хлопчики 
за хрестики. Коман-
ди стають у шеренгу, 
біжать по черзі і ста-
ють на місця хрестиків чи нуликів.

Кожна пара команд грає тричі (якщо двічі поспіль перемогла одна ко-
манда, то 3-ій раунд не обов’язковий). Команда, яка виграла, отримує право 
першого ходу (у вигляді вирізаної емблеми яблука або грушки, яку на полі 
вона віддає координатору). Команда, яка програла, стає у кінець черги.

5 Можна зробити окремо маршрути для хлопчиків і дівчаток молодшого віку, щоб гра відбувалася 
швидше.
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Переможці біжать до поля з доріжками, віддають емблему координато-
ру і після цього пересувають фішку на один хід уперед.

Команда може покращити свій результат, отримавши право пересунути 
фішку вперед на один хід. Для цього їй необхідно отримати у координато-
ра конверт із числом, яке позначає позицію команди на маршруті, переда-
ти конверт мудрецю і отримати від нього завдання: незавершений золотий 
вірш і три варіанти відповіді. Зауважимо, що в грі задіяно два мудреця: 
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для хлопчиків і для дівчаток. Завдання мудреців подано у додатку. У дітей 
є тільки одна хвилина, щоб обрати правильний варіант і отримати за це 
від мудреця емблему яблука або грушки. Якщо діти не змогли виконати 
завдання мудреця, їхня фішка залишається на місці6

У цей час у гру вступає інша пара команд, яка починає з «хрестиків-
нуликів».

Висновки: Діти, легко було зробити правильний вибір? Ми кожен 
день, навіть кожну годину, а іноді і хвилину постаємо перед вибо-
ром, яким шляхом піти, що нового спробувати, з ким зустрітися. І 
ці рішення, які нам здаються іноді такими звичними, мають завжди 
свої наслідки. Ми потрапляємо туди, куди хотіли, зустрічаємо того, 
на кого сподівалися, але іноді щось іде не так, як ми запланували: 
мали зустрітися з Оленкою, а зустріли Марійку, йшли звичною доро-
гою, а потрапили у невідоме і похмуре місце. Чому? Ми ж завжди так 
робили і так ходили, так їли чи так поводилися, чому ж результати 
стали іншими? Відповідь варто шукати на початку шляху, де ми роби-
ли вибір чи ухвалювали рішення.

ВЕЧІРНЄ ЗІБРАННЯ
Зібрання починається незвичайно. Всіх дітей збирають на полі чи 

спортивному майданчику, де спортінструктор проводить невеличку роз-
минку на кшталт кросфіту чи дихальні вправи. Після цього всі збираються 
у залі.

1. Молитва.
2. Презентація виробів конкурсу дня. Офіціанти по черзі виносять 

вироби, озвучують їх порядкові номери і назви. Після огляду всіх 
букетів журі ухвалюють рішення. Тим часом діти можуть поспіва-
ти. Після цього знову виносять вироби, а журі з табличками від 1 
до 5 ставлять оцінки. Після завершення всіх підрахунків назива-
ють номер і назву виробу переможця. Можна зробити кілька номі-
націй, або визначити декілька місць переможців.

3. Конкурс «Жереб». У давні часи, коли треба було зробити нелегкий 
вибір кидали жереб. Для конкурсу потрібно 2 пари учасників, які 
за допомогою жеребка повинні зібрати торт.

6 Можна ускладнити завдання: у разі неправильної відповіді переміщатися на крок назад. Коли 
команда потрапляє на цю позицію знову, завдання вже не виконує.
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Реквізит: 2 плакати, на які команди будуть чіпляти інгредієнти, 2 пари 
вирізаних із картону інгредієнтів, і по одному аркушу, де буде написано, 
якою цифрою позначено інгредієнт.

Учасники по черзі кидають жереб. Цифра, яка випадає — це номер ін-
гредієнта. Перемагає та команда, яка швидше сформує торт.

4. Новини.
Грета:  Що це так смачно пахне, мм-мм-мм, це ти, Веню, п’єш 

каву???
Веня:  Так, кава мені допомагає збадьоритися.
Грета:  (Простягає яблуко Вені). А ти знав, що хоча яблука і 

не містять кофеїну, проте саме вони «збадьорять» тебе 
набагато краще, ніж чашка міцної кави.

Веня:  (Розглядає яблуко). А ти пробувала коли-небудь втопи-
ти яблуко у воді? Воно завжди спливає.

Грета:  Так, я знаю, що яблука на 25% складаються з повітря, 
тому-то вони і не тонуть.

Веня:  Дуже цікаво, ми кожен день вживаємо ці продукти і 
не знаємо нічого про них.

Грета:  То дізнаймося (відкриває ноут). Дітки, ми приготували 
для вас цікаві факти про їжу.

Як гадаєте, що складає топ шкідливих і навіть небезпечних продуктів.
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1. Чіпси картопляні — канцерогени, ароматизатори, підсилювачі 
смаку і, звичайно ж, олія, ох-х-х, а я так любив чіпси.

2. Вода газована. Чи знаєте ви, що навіть гуаш, розбавлена у воді 
і приправлена цукром, не така шкідлива, як кольорова газована 
вода?

3. Фаст-фуд. Крім швидкості і ціни фаст-фуду немає жодних 
переваг.

Веня:  (Стогнучи). Ну і що я тепер маю їсти???
Грета:  Не журися, ми поговоримо і про корисні продукти. 

Яблука, це вже зрозуміло.
Помідор — найпопулярніший овоч на планеті завдяки вмісту дуже ве-

ликої кількості активного антиоксиданту лікопіну, клітковини і калію. 
До речі, люди вирощують понад 10 тисяч різних сортів томата. А в Серед-
ньовіччі помідор вважали отруйним.

Вівсянка — джерело рослинних білків, клітковини, вітамінів групи 
В. Я рекомендую їсти цю корисну кашу зранку.

Також корисно їсти всіляку зелень — броколі, авокадо, петрушку, ківі.
Веня:  Я зрозумів, тепер будемо більше зважати на те, що їмо. 

Адже продукти можуть бути як корисними, так і шкід-
ливими для організму.

Грета:  Їжа повинна бути не тільки смачною, але й корисною. 
Щоб не було проблем зі здоров’ям і не треба було звер-
татися до лікаря, треба задуматися про своє харчування 
вже зараз.

Веня:  (Читає з ноута Грети). Тривале вживання шкідливої їжі 
веде до погіршення здоров’я, натуральна їжа з вітаміна-
ми, корисними мікроелементами є своєрідними ліками, 
які можуть не тільки зміцнювати організм, але й допо-
магати людині долати різні хвороби. О… то їжа і лікува-
ти може!!! (Плескає себе по животі). Так, треба серйозно 
взятися за себе,.. але може потім, з наступного понеділка 
і почну…

5. Музична хвилинка. Виступ нового гурту запрошеного із….
6. Сценка

Дійові особи:
1-й ведучий — Веня-товстун.
2-й ведучий — Грета-спортсмен.
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Головними дійовими особами може бути й інша пара, або дві пари 
акторів — ті, що грають молодих героїв і ті, що грають їх же у стар-
шому віці. У такому разі актор, повинен мати однаковий аксесуар, на-
приклад, окуляри чи ластовиння, одяг тощо.

Сцена 1. Дія відбувається в парку. На екрані висвітлюється вік геро-
їв — 60 років.

Помічник режисера виходить із хлопавкою оголошує рік, коли відбува-
ються події (2067 р.).

1) На сцені сидить старий Веня, який вів неправильний спосіб 
життя.

Герой довго шукає окуляри, щоб прочитати газету (повідо-
млення у телефоні). Починає голосно кашляти. Раптом чує гавкіт 
собаки — дістає корвалол і ложку, руки трусяться, ледве вдається 
накрапати необхідну кількість.

Потім вимірює показники цукру. (На екрані висвітлюються 
показники, що перевищують норму).

2) Вбігає старенька Грета. Робить зарядку, дивиться на фітнес-
браслет.

(На екрані показники пульсу, тиску, кількості зроблених 
кроків).

Грета показує, що вона задоволена своїми показниками, бі-
жить за ширму.

Сцена 2. Героям по 40 років. Хлопавка вказує на 2047 р.
Робота у господарстві (клеєння шпалер, фарбування паркану, рубання 

дров…)
1) Веня захекався від важкої роботи, йому душно. Несе банку з фар-

бою, починає фарбувати паркан. Під час роботи постійно робить 
перерви на перекус. Раптом йому стає погано, викликає швидку. 
(На екрані написано: ГАСТРИТ). Медбрати ледве перекладають 
його на ноші.

2) Грета повертається з пробіжки, готує сніданок і лише після цього 
починає працювати. Швидко виконує всю необхідну роботу.

Сцена 3. Героям по 27 років. Хлопавка показує 2034 р.
1) Дзвінок будильника. Веня спить за комп’ютерним столом, вими-

кає будильник і спить далі.
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2) Грета вимикає будильник, робить зарядку, снідає і збирається 
на роботу (одягає піджак, бере портфель).

Сцена 4. Героям по 12 років. Хлопавка показує 2019 р.
Діти, Веня і Грета, сидять за однією партою в школі, дзвінок на перерву. 

Дістають ланч-бокси:
1) фаст-фуд або чіпси, сухарики (швидко зголоднів знову і дістає 

другий ланч із шкідливою їжею).
2) здорова їжа: броколі, морква, яблуко, йогурт…

7. Проповідь.
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Завдання: вставити пропущені слова.
1. Принесіть же ви всю десятину до дому скарбниці, щоб _________ 

була в Моїм храмі, і тим Мене випробуйте, промовляє Господь Са-
ваот: чи небесних отворів вам не відчиню, та не виллю вам благо-
словення аж надмір?
А) Страва
Б) Тиша
В) Чистота

Принесіть же ви всю десятину до дому скарбниці, щоб страва 
була в Моїм храмі, і тим Мене випробуйте, промовляє Господь 
Саваот: чи небесних отворів вам не відчиню, та не виллю вам 
благословення аж надмір? Мал. 3:10.

2. І буде Господь тебе завжди провадити, і душу твою ______________ 
в посуху, кості твої позміцняє, і ти станеш, немов той напоєний сад, 
і мов джерело те, що води його не всихають!
А) Нагодує
Б) Збереже
В) Забере

І буде Господь тебе завжди провадити, і душу твою нагодує 
в посуху, кості твої позміцняє, і ти станеш, немов той напоєний 
сад, і мов джерело те, що води його не всихають! Іс. 58:11.

3. А ___________, що зверху вона, насамперед чиста, а потім спо-
кійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, без-
стороння та нелукава.
А) Мудрість
Б) Терпеливість
В) Віра

А мудрість, що зверху вона, насамперед чиста, а потім спокій-
на, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, без-
стороння та нелукава Як.3:17.
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4. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь 
_______.
А) Їжею
Б) Духом
В) Силою

І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюй-
тесь Духом. Еф. 5:18.

5. А плід духа: любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосер-
дя, віра, ____________________: Закону нема на таких!
А) Лагідність, здержливість
Б) Милість, лагідність
В) Вихованість, сором’язливість

А плід духа: любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, ми-
лосердя, віра, лагідність, здержливість: Закону нема на таких! 
Гал. 5:22, 23.

6. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то _________________, що живе 
Він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої?
А) Місце для накопичення їжі
Б) Вулик ненаситності
В) храм Духа Святого

Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе 
Він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Кор. 6:19.

7. Ось Я стою під дверима та стукаю: коли хто почує Мій голос і две-
рі відчинить, Я до нього ввійду, і буду _______________, а він зо 
Мною.
А) Говорити з Ним
Б) Молитися з ним
В) Вечеряти з ним

Ось Я стою під дверима та стукаю: коли хто почує Мій голос і 
двері відчинить, Я до нього ввійду, і буду вечеряти з ним, а він 
зо Мною. Об. 3:20.
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8. Наблизьтесь до Бога, то й ______________________. Очистіть 

руки, грішні, та серця освятіть, двоєдушні!
А) Бог наблизиться до вас
Б) Буде все у вас добре
В) Нестачі не матимете

Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Очистьте 
руки, грішні, та серця освятіть, двоєдушні! Як. 4:8.

9. Хто жертву подяки приносить, той _______________; а хто на до-
рогу Свою уважає, Боже спасіння йому покажу!
А) Молодець
Б) Великий молодець
В) Шанує Мене

Хто жертву подяки приносить, той шанує Мене; а хто на дорогу 
Свою уважає, Боже спасіння йому покажу! Пс. 50:23.

10. Бо поправді кажу вам: коли будете ви мати віру, хоч як 
__________________, і горі оцій скажете: Перейди звідси туди, 
то й перейде вона, і нічого не матимете неможливого!
А) Зерно гірчичне
Б) Зерно кавунове
В) Зерно пшеничне

Бо поправді кажу вам: коли будете ви мати віру, хоч як зерно 
гірчичне, і горі оцій скажете: Перейди звідси туди, то й перейде 
вона, і нічого не матимете неможливого! Мт. 17:20.

11. Усяку галузку в Мене, що плоду не приносить, Він відтинає, але 
всяку, що плід родить, _________________, щоб рясніше родила.
А) Захищає її
Б) Поливає її
В) Обчищає її

Усяку галузку в Мене, що плоду не приносить, Він відтинає, 
але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Ів. 
15:2.
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12. Дехто щедро дає, та ще додається йому, а дехто ховає над міру, та 
тільки бідніє. Душа, ____________________, насичена буде, а хто 
поїть інших, напоєний буде і він.
А) Яка голодує
Б) Яка благословляє
В) Яка хвилюється

Дехто щедро дає, та ще додається йому, а дехто ховає над міру, 
та тільки бідніє. Душа, яка благословляє, насичена буде, а хто 
поїть інших, напоєний буде і він. Пр. 11:24, 25.

Додаток 2 

Факти, що свідчать про велич Вавилона

Вавилон був розташований уздовж берегів річки Ефрат і займав площу 
близько 50 кв.км, перевершуючи розмірами сучасні великі міста. 

У плані місто мало чотирикутник; прорізаний по діагоналі річкою Еф-
рат із широкими і прямими вулицями, які поділяли його на 676 квадратів. 
Два великих палаци (один – на одному боці річки, інший – на протилеж-
ному) були з’єднані підземним палацом та тунелем під річкою.

Вавилон був оточений 9-тиметровим ровом та подвійними стінами. 
Зовнішня стіна становила близько 100 м заввишки і 25 м завширшки. По 
ній в один ряд могли проїхати 11 сучасних автомобілів. У зовнішній стіні 
було 100 воріт, зроблених із литої бронзи. Над зовнішньою стіною на 30 м 
височіли 250 башт. На честь вавилонських воєначальників було споруд-
жено понад 250 монументальних колон заввишки від 15 до 75 м. Централь-
ний вавилонський храм із чистого мармуру підтримували 150 колон, висо-
та кожної з яких сягала 26,5 м, а діаметр – близько 6 м.

Палац Навуходоносора складався зі комплексу споруд, що займали  
майже 4,5 га. 

Аполоній де Тіана, який жив у часи апостолів, залишив опис Вавило-
на в І ст. н. е. Він розповідав: «Палаци були вкриті бронзою, і їхній блиск 
було видно на великій відстані. Кімнати були оббиті золотом, прикрашені 
портьєрами, килимами, тканиною із золотою та срібною нитками. Стеля 
була зроблена у вигляді випуклого зводу, схожого на небо, який був вкри-
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тий сапфірами а іншим дорогоцінним камінням. На стелі були зображення 
богів із золотими обличчями».

Зігфрид Отвіг у книзі «Подорож зниклими містами» розповідає про 
палац Навуходоносора: «Головний парадний двір палацу справляв на 
посланців та представників чужих народів, яким цар дозволяв його бачи-
ти, дивовижне враження. Він проголошував могутність власника. Іноземці 
входили у двір із північного боку і перед ними з’являлася широка стіна з 
багатою декорацією з емальованої цегли. У трьох місцях були брами. Через 
середню браму гості входили в залу завдовжки 52 м і завширшки 17 м, де 
у ніші, влаштованій у стіні навпроти вхідної брами, сидів цар, перед яким 
відвідувачі повинні були схилитися, перш ніж викласти свої прохання».

Банкетна зала царського палацу мала величезну площу. З чотирьох 
боків стояли кам’яні слони, що сягали 6 м. На кожному слоні було вста-
новлено бронзову статую раба, який у витягнутій руці тримав ланцюг, що 
з’єднував його з іншим рабом.

За твердженням історика Геродота, Вавилон був не тільки великим, але 
й справді чудовим містом. Такої величі годі було знайти в інших містах.
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Використані джерела:
1. Біблія або Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту, пе-

реклад проф. Івана Огієнка. (К.: Українське біблійне товариство, 
2002): 1376.

2. Новий Завіт Господа нашого Ісуса Христа з додатком Псалмів і 
Притч. Новий переклад Г. Деркача (Торонто, Канада: Evangel Bible 
Translators and Ministries, 1991). 518 с.

3. Роджер Л. Петерсон. Библейские уроки для детей (пособие для учи-
телей воскресной школы). Ч. 2 урок № 55.

4. Программа «Ключ» (ОБС), учебный материал для воскресной 
школы (12-16 лет, 1 год, 2 четверть, урок № 1). 

5. Детские развлечения и игры без компьютера [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: https://bosichkom.com/

6. 2 волка — кто победит? [Електронний ресурс]. — Режим досту-
пу: https://www.youtube.com/watch?v=HoZAX3-jTgchttps://
www.youtube.com/watch?v=FN6mCaVLg1Y

7. Вавилонская империя. Карта [Електронний ресурс]. — Режим до-
ступу: http://jhistory.nfurman.com/maps/babilon_imp01.htm

8. Древній Вавилон — мегаполіс стародавнього світу [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: http://travel-in-time.org/uk/mandrivki-
chasom/vavilon-megapolis-starodavnogo-svitu/

9. Вплив алкоголю на здоров’я підлітків [Електронний ресурс]. — Ре-
жим доступу: https://vseosvita.ua/library/temavpliv-alkogolu-na-
zdorova-pidlitkiv-334.html

10. Вплив алкоголю на організм людини [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу: https://harchi.info/articles/vplyv-alkogolyu-na-
organizm-lyudyny

11. «Знай себе цену» Притча о том, сколько ты стоишь! [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=l-
5SlB85F5Q

12. Презентація «Вплив алкоголю на здоров’я підлітка» [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: https://svitppt.com.ua/biologiya/vpliv-
alkogolyu-na-zdorovya-pidlitka.html
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13. Шкідливі звички: куріння, алкоголізм, нарко-

манія [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://www.udau.edu.ua/ua/departments/viddili/psixologichna-
sluzhba-universitetu/kalejdoskop/shkidlivi-zvichki-kurinnya-
alkogolizm-narkomaniya.html

14. Презентація «Вплив тютюну на людину» [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу: https://svitppt.com.ua/biologiya/vpliv-tyutyunu-
na-lyudinu.html

15. Презентація «Вплив тютюнопаління, алкоголю наркотиків, і ток-
синів на нервову систему і поведінку людини» [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: https://en.ppt-online.org/456784

16. Вплив наркотичних та токсичних речовин на здоров’я під-
літків [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://narodna-osvita.com.ua/609-vpliv-narkotichnih-toksichnih-
rechovin-na-zdorovya-pdltkv.html

17. Хвороби, які виникають від неправильного харчування [Електро-
нний ресурс]. — Режим доступу: https://harchi.info/articles/hvoroby-
yaki-vynykayut-vid-nepravylnogo-harchuvannya

18. Здорова їжа [Електронний ресурс]. — Режим досту-
пу: http://www.eatlikeaprobybeko.com/eatlikeapro-
ua/healthy_family/balanced-meals-benefi ts-of-eating-healthy/

19. Висячі сади у Вавилоні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://mastery-of-building.org/uk/visa4ie_sadi_v_vavilone/

20. Найбагатший чоловік у Вавилоні [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу: https://uk.bookmate.com/books/C2Mcf57y

21. Суспільний лад у Вавилоні [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу: https://bookster.com.ua/suspilnyj-ta-politychnyj-lad-
vavylonskoyi-derzhavy/

22. Primary 7 Lesson 7: Jesus Christ Was Tempted by Satan [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: http://www.rachaelsbooknook.net/primary-
7-lesson-7-jesus-christ-tempted-satan/#more-5553

23. Будь верен в испытаниях [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
https://dvasongs.com/songs/object/bud-veren-v-ispytanjah-4608/
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День 3
STOP

РАНКОВА ЛІНІЙКА
1. Молитва, пісня.
2. Конкурс «Правда/неправда».

Реквізит: яблуко чи банан, цибуля або сира картопля.
Ведучі викликають кілька учасників, кожному по черзі пропонують твер-

дження, яке потрібно визнати правдивим чи неправдивим. Якщо відповідь 
правильна, гравець з’їдає кусочок яблука, якщо неправильна — цибулі.

Питання:
1. Десерт безе роблять із білків та цукру. (Правда).
2. Ньоки — це страва італійського походження. (Правда).
3. Індійці найбільші поціновувачі м’яса акули. (Неправда, це 

японці).
4. Щипці — кухонне приладдя. (Правда).
5. Є сир (окрім домашнього сиру), який можна використовувати як 

для солодких, так і для солоних страв. (Правда).
6. Шоколад використовують у косметології. (Правда).
7. Брауні — це шоколадний пиріг із сирним кремом. (Неправда).
8. У Росії для приготування червоного борщу використовують рис. 

(Неправда).
9. Айолі — соус із додаванням часнику. (Правда).
10. Існує страва під назвою «Путін» (Правда).
11. Країна походження маршмелоу — Канада. (Неправда).
12. Рахат-лукум виготовляють із цукрового буряка. (Неправда).

3. Конкурс дня. На вечірньому зібранні кожна група повинна подати свою 
«страву» у вигляді реклами (відеоролик), фото (5-6 фотографій), пла-
ката, сценки, вірша (не менше 8 рядків) чи пісні. Офіціанти вручають 
кожній групі конверт на таці (для кожної групи своя страва: жаб’ячі 
лапки, черепаховий суп, оселедець під шубою, фарширований перець, 
борщ, капкейк, фондан, маршмелоу, піца, лазанья, фруктовий салат 
тощо).

4. Вікторина. Опитування за темами попередніх уроків + золоті вірші.
5. Сценка-зачіпка.

Дівчина (Д1), залежна від інтернету, сидить у своїй кімнаті, захо-
дить подруга (Д2), нагадати, що пора збиратися на екскурсію.
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(Д2): Привіт.
(Д1) мовчить, не помічаючи нікого.

(Д2): Агов, привіт.
(Д1) мовчить далі, не відриваючи погляду від телефону і щось 
там клацаючи.

(Д2): (Підходить і плескає по плечі). Привіт!!!
(Д1): (Від дотику аж підстрибнула, злякалася). Ой, привіт, 

я тебе не помітила.
(Д2): Вже пора виходити на екскурсію, ти готова?
(Д1): Так-так, зараз іду. (Відповідає, не відриваючись від 

телефону).

(Д2): Я взяла нам парасольки і квитки, сьогодні передавали 
зливу. (Кладе одну парасолю і квиток біля Д1).

(Д1): (Не відриваючись від екрану). Угу.
(Д2): Досить уже сидіти в тому телефоні, пішли. (Д2 

виходить).

(Д1): (Не відриваючись від екрану). Угу.

На екрані відображається її листування в інстаграмі:
— Ну, що там у вас у таборі?
— Норм, на екскурсію збираємось.
— Будеш вести пряму трансляцію?
— Якщо інтернет не буде тупити.
— У чому підеш?
— Ти хіба не бачила мою сторіс???
— Ну ок, іду збиратися.
Д1 помічає, що подруга, не дочекавшись, пішла на екскурсію без неї, ро-

бить селфі і закидає історію з підписом «Коли друзі тебе не змоги почекати 
5 секунд!!». Вибігає, забувши парасолю і квиток.

Завдання на вечірнє зібрання для координатора — Новини табору. 
Зняти відео про похід на екскурсію (+ інтерв’ю у дітей — їхні вражен-
ня від побаченого) і пригоди горе-дівчинки з телефоном (Д1).
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День 3
STOP

УРОК-ЕКСКУРСІЯ
Тема:  Stop.

Мета: 
освітня : з’ясувати, коли людина вперше не змогла зупинитись і 
вчасно сказати «ні!», провести паралель із сьогоденням;

виховна : виховати бажання в дітей долати свої гріховні звички, 
залежності, покладаючись на Ісуса Христа;

розвивальна : пояснити, що наша гріховність, ненаситність при-
зводить до тяжких наслідків, і ми стаємо рабами гріха.

Біблійна історія:  Бут. 3.

Найважливіша думка уроку:  гріх породжує порожнечу, ненаситність 
у серці людини, яку вона прагне заповнити чим завгодно, тільки не Бо-
гом, хоча лише Бог може дати свободу і спокій нашим серцям.

Ключовий вірш:  «Прийдіть до Мене, усі струджені та обтяжені, — і Я вас 
заспокою!» Мт. 11:28.

Тип уроку:  екскурсія.

Обладнання: 
для виробу (за кількістю діток): картка 10*10 см, мішечки (скля- 
ночки), камінці різних темних кольорів, дерев’яні хрестики, клей 
силіконовий.

для екскурсії: вивіски — назви експонатів, костюми для героїв,  
столи, стільчики, кнопки, малюнки ненажер, малюнки про наслід-
ки ненажерливості, шафа, одяг, колекція сумочок, планшет, лист, 
скринька із грошима.

Хід уроку
— Якщо у таборі невелика кількість дітей (≈ 50), то їх потрібно поді-

лити на 4 групи, які будуть проходити пункти по колу відповідно 
до свого маршруту. Водночас пунктів «Адам і Єва» буде 2 чи 3.

— Якщо дітей більше, то майстер-класи і урок-екскурсія відбувати-
муться паралельно. Наприклад, якщо вісім груп у таборі: 1 і 1 — дві 
найменші групи дітей (хлопчики і дівчатка); 2 і 2 — дві наступні 
за віком групи; 3 і 3; 4 і 4…
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Activity Музика Спорт Урок Рукоділля
11:15-11:55 11 22 33 44
11:55-12:35 44 11 22 33
12:35-13:20 33 44 11 22
13:20-14:00 22 33 44 11

Група №1 Група №2 Група №3 Група №4

АДАМ І ЄВА АДАМ І ЄВА АДАМ І ЄВА

ПРОПОВІДНИК

НЕНАЖЕРА ГРОШОМАН ІГРОМАН ШОПОГОЛІК

ШОПОГОЛІК НЕНАЖЕРА ГРОШОМАН ІГРОМАН

ІГРОМАН ШОПОГОЛІК НЕНАЖЕРА ГРОШОМАН

ГРОШОМАН ІГРОМАН ШОПОГОЛІК НЕНАЖЕРА
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День 3
STOP

Дійові особи: екскурсовод, ненажера, шопоголік, залежний від 
комп’ютерних ігор (ігроман), грошоман, проповідник.

Дітей зустрічає екскурсовод і запрошує відвідати музей «Зупи-
нись, поки не пізно!»

Щоб отримати квиток до музею, кожна дитина повинна розказати 
біблійний вірш. Квиток-картку розміром 10x10 см діти використають 
для виготовлення саморобки наприкінці екскурсії. На одній зі сторін 
квитка можна написати: Музей «Зупинись, поки не пізно!»

Екскурсовод: Ми дуже раді, що ви… (назва групи) вирішили відвідати 
наш музей «Зупинись, поки не пізно!» Перш ніж поча-
ти нашу подорож, кожному потрібно взяти по мішечку 
(скляночці) (сюди діти будуть класти камінці різних ко-
льорів, краще темних відтінків; каміння — це символ гріха; 
біля кожного експоната буде каміння іншого відтінку).

Перший експонат «Адам і Єва»

Двоє людей перевдягнені в костюми зі шкури тварин. Місце, де 
вони перебувають, повинне бути красивим, тому що вони в Едем-
ському саду. Біля кожного експоната повинна бути цікава кнопка, 
щоб тоді, коли екскурсовод її натискає, наші герої оживали і допо-
внювали розповідь.

Екскурсовод: Діти, хочу, щоб ви звернули свою увагу на наших перших 
героїв. Ці герої стали першими не лише в нашій екскур-
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сії, саме вони започаткували історію людства на землі, 
а також були першими з тих, які не змогли вчасно зупи-
нитися і сказати «НІ!», коли це було так потрібно… Ви 
вже здогадалися, хто вони? (Відповіді дітей). Так, саме 
так — це Адам і Єва. Ці герої вам знайомі, і ви чули їхню 
історію не раз. Гадаю, ви не проти почути її ще раз… Го-
тові слухати?

Екскурсовод натискає кнопку і герої оживають. Весь час, коли го-
ворив екскурсовод, Адам і Єва були нерухомі.

Адам і Єва розповідають свою історію. Можна, щоб спочатку вони 
розказали про Бога Творця. Потім наголосити, що вінцем творіння 
стала людина. Після цього Єва розповість, що трапилось із нею. 
Кульмінацією буде момент, коли вона вкусила плід, а потім дала ску-
штувати Адаму. Кінцева фраза може бути такою: «Ми мали все, але 
наша ненаситність те все зруйнувала. Ми їли плід….» Екскурсовод 
натискає кнопку і герої знову завмирають.

Екскурсовод: Ось, діти, ви почули першу історію про Адама і Єву, які 
не змогли вчасно зупинитись і сказати «Ні!» гріху, і це 
призвело до тяжких наслідків. А ви знаєте, яких саме? 
(Відповіді дітей). Так, це призвело до вигнання з раю, 
тепер гріх живе у кожній людині, яка народилася на зем-
лі; люди помирають, хворіють, важко працюють — і це 
все наслідки гріха. Але найгірше, що зробив гріх — він 
породив порожнечу в нашому серці. Адже коли гріха ще 
не було, то людське серце було наповнене люблячим Бо-
гом, але гріх Його витіснив із серця — адже Бог не може 
бути там, де є гріх. Людина прагне заповнити цю по-
рожнечу чим завгодно, тільки не Богом, що призводить 
до дуже важких наслідків.

Перед кожним експонатом повинен стояти ящик із камінця-
ми, які діти будуть брати наприкінці розповіді і класти у мішечки 
(скляночки).

Проходимо до наступного експоната. Цей та інші експонати бу-
дуть показувати людей, які прагнули заповнити порожнечу серця 
різними речами, що призвело до важких наслідків.
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День 3
STOP

Експонат «Ненажера». Пантоміма

Розвісити різні фото ненажер, а також фото про наслідки 
ненажерливості.

Стоїть стіл, а на ньому лежить величезний бутерброд. За столом 
сидить товстенький хлопчина, який з великим апетитом позирає 
на бутерброд. Хлопчину можна перевдягнути в товстенького, ви-
користовуючи тканину, вату, поролон тощо. Нагадую, що він сидить 
нерухомо, поки екскурсовод не натисне кнопку. Натискається кноп-
ка — і він оживає, починає їсти великий бутерброд і згадує, що в його 
рюкзаку є також купа «заначок-смаколиків», починає їх діставати… 
Цей персонаж може бути гумористичним, але не перестарайтесь.

Екскурсовод: Перед вами експонат, який демонструє залежність лю-
дини від їжі. Чому люди стають ненаситними або не-
нажерливими? Говорячи простими словами, ненажер-
ливість — це залежність, пристрасть душі до надлишку. 
Пристрасть до надмірності виростає з невдоволеності. 
Я незадоволений своєю порцією. Мені потрібно біль-
ше… Спочатку люди отримують насолоду від того, що 
вони щось смачне з’їли, на певний час це пригнічує від-
чуття порожнечі чи невдоволеності, але з часом вони 
вже не мають сил контролювати ці бажання — і це при-
зводить до ненажерливості, ожиріння, хвороб. Якщо ви 
уважно розглянете малюнки, то побачите наслідки не-
нажерливості… Діти разом із екскурсоводом аналізують 
наслідки ненажерливості, дивлячись на картинки. Екс-
курсовод дає зрозуміти, що ненажерливість має досить 
тяжкі наслідки. Неодмінно скажіть, що не всі люди, 
які мають зайву вагу, залежні від ненажерливос-
ті — це може бути наслідком спадковості або різних 
хвороб, що призводять до порушення обміну речовин, 
внаслідок чого людина набирає зайву вагу!!!

Екскурсовод: Діти, візьміть камінці, які будуть вам нагадувати про цей 
експонат і його ненаситність.

Переходимо до наступного експоната.
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Експонат «Шопоголік». Діалог із дітьми
Екскурсовод: На початку ХХ століття людство вперше зіткнулося з 

невідомою раніше проблемою, яку сьогодні називають 
шопоголізм. Більше того, було визначено, що шопого-
лізм — це згубна звичка, схожа на залежність від алкого-
лю чи наркотиків. Шопоголіки постійно мають бажання 
накопичувати вдома безліч різних речей і дуже важко 
переживають їхню втрату, оскільки вважають усі речі 
частиною життя. Одна із причин виникнення залежнос-
ті від постійних покупок — незадоволеність життям.

Екскурсовод натискає кнопку й експонат оживає.
Дівчина, яка розмовляє по телефону і щось дуже важливе ви-

рішує. Чудово, якби поруч стояла шафа, в якій зберігається дуже 
багато різних речей. Можна зробити виставку колекції сумочок, різ-
ного одягу.

Дівчина розповідає, що її запросили на день народження і їй по-
трібно вибрати вбрання. Вона починає метушитися, перебирати речі, 
роздумувати, що їй пасуватиме, а що — ні. Відчиняє шафу, з якої ви-
падають речі, починає їх складати, надаючи кожній речі неабияку 
цінність, розповідає про те, що кожна річ це частинка її… Вирішує, що 
їй потрібно придбати шафу, щоб вмістити свої речі. Потім підходить 
до сумочок і починає ними хвалитися. Робить висновок, що їй потріб-
но терміново у магазин, аби придбати щось оригінальне, що можна 
було б одягти на день народження, і заодно глянути на нову шафу. 
Починає збиратися до магазину… Екскурсовод натискає кнопку — і 
дівчина завмирає.

Екскурсовод: Подумаймо, до чого може призвести ця згубна звичка? 
(Якщо потрібно, допомагайте дітям, але дайте їм са-
мостійно подумати, проаналізувати… Якщо це старші 
діти, запропонуйте комусь із них самостійно зробити 
висновок). Діти беруть камінці і вирушають далі.

Експонат «Залежність від фільмів, серіалів, 
комп’ютерних ігор… або ігроман»

Сидить хлопчина, повернутий спиною до дітей, одягнений у кофтину 
з капюшоном. Його вигляд повинен демонструвати відсторонення 
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День 3
STOP

від оточення… Варто підмалювати синяки під очима. Тримає план-
шет, але діти не повинні його відразу бачити.

Екскурсовод: Ця залежність полонила багато дитячих, молодих сер-
дець… Із кожним днем вона все більше і більше поглинає 
людей. Мені дуже цікаво, чи зможете ви сказати, що це? 
(Відповіді дітей). Зараз ми дізнаємося… 

Натискає кнопку. Хлопчина повертається не відразу… Спочатку він 
бавиться з планшетом, але повернутий до дітей спиною… Минає де-
кілька секунд — і він повертається, не підносячи голови. Він захо-
плено грає в гру, силкуючись досягнути наступного рівня.

Екскурсовод: Ось що це за залежність… а хто запитає нашого експо-
ната від чого він залежний? (Діти запитують). Експо-
нат спочатку ігнорує, а потім піднімає голову і здивова-
но каже: «Ви до мене говорите? Я залежний? Ви мене з 
кимось переплутали (посміхається)  … І від чого ж?» Він 
далі грає на планшеті, повертається до дітей спиною.

Екскурсовод: Нині ґаджети заполонили світ, зараз дуже важко уявити 
сучасну людину, яка б не користувалася ними. На пер-
ший погляд, ця річ справді корисна, вона допомагає 
отримати миттєво інформацію, чи зв’язатися з людиною, 
яка перебуває в іншому кінці землі… Це допомагає у ви-
рішенні багатьох питань… Але лікарі, вчені розвинених 
країн б’ють на сполох. Діти та молодь усе більше і більше 
проводять часу за комп’ютерами, віддаючи перевагу вір-
туальному світу перед реальним…. Цю залежність став-
лять на один рівень із алкоголізмом та наркоманією!!! 
Запитайте дітей, як можна розпізнати, чи ти залежний 
від комп’ютера? (Зазвичай, діти знають і відповідають 
одразу). Екскурсовод у разі потреби доповнює відповіді 
дітей.

Довідка. Першими ознаками комп’ютерної залежності дитини є: 
пропуски шкільних занять через комп’ютерну гру вдома або від-
відування комп’ютерного клубу; просиджування біля комп’ютера 
у нічний час; приймання їжі, не відриваючись від комп’ютерної гри; 
уявлення і асоціювання себе з героями комп’ютерних ігор; відсут-
ність інших захоплень, крім комп’ютерних ігор; надання переваги 
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комп’ютерним іграм перед спілкуванням; загальний час, проведе-
ний за грою, перевищує час виконання домашніх завдань, прогу-
лянки, спілкування з батьками й однолітками, інші захоплення; не-
вміння чимось себе зайняти, коли комп’ютер зламався; конфлікти 
з батьками і їх шантажування у відповідь на заборону проводити 
час за комп’ютером.

Екскурсовод: Ми можемо сказати, що комп’ютерна залежність — це 
не так серйозно, як алкоголізм чи наркоманія. Але на-
справді це не так. Це — те, що полонить дитячі та моло-
ді серця нині, залежність зруйнує наше життя, якщо ми 
вчасно не зможемо зупинитись!!!

Діти беруть камінці і вирушають далі.

Експонат «Грошоман»
Екскурсовод: Ненаситність людського серця може проявлятися 

по-різному: хтось ненажера чи шопоголік, а хтось день 
і ніч не відходить від монітора комп’ютера чи телефону. 
І це починається із незадоволення тим, що маємо, чого 
досягли, із бажання мати ще щось. Тоді люди потрапля-
ють у рабство гріха, що призводить до важких наслідків 
не тільки для них, але для тих, хто поруч: це можуть бути 
рідні, друзі, діти. Щоб зрозуміти, наскільки це жахливо, 
небезпечно…, погляньте на ще один експонат.

Людина переодягнена в багача. Він сидить із пачкою грошей, біля 
нього можуть бути мішечки із монетами, скриня із золотом.

Екскурсовод: Щоб зрозуміти, що володіє серцем цієї людини, я натис-
каю кнопку.

Грошоман перераховує свої гроші з великим захопленням та 
любов’ю. Може наспівувати: «Мої любі, мої милі грошенята....» Він ра-
хує, розуміє, що недостача зростає і тривожно кричить: «Ні, не може 
бути: 200$ не вистачає, хто ж вас у мене забрав, мої любі...» Грошо-
ман всюди шукає.... піднімає свої мішечки, зазирає до скрині, і наре-
шті знаходить їх.
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Він цілує їх, пригортає до себе, повторюючи: «Ви найцінніше, що 
в мене є... Я так люблю вас, мої грошенята... Заради того, щоб вас 
було більше, я ладен на все».

Екскурсовод: Як жахливо бути рабом своєї ненаситності!!!

Діти беруть камінці.

Екскурсовод: Хоча це був останній експонат сьогодні, але ми не можемо 
завершити нашу зустріч на цьому етапі. Діти, пам’ятаєте 
назву нашого музею? (Відповідь дітей). Так, «Зупинись, 
поки не пізно!» Я думаю, що, ознайомлюючись із експо-
натами, ви зрозуміли, що кожен із них не зміг зупинити-
ся вчасно. Ви можете запитати, а як я можу зупинитися? 
Хто мені в цьому зможе допомогти? Що мені робити, 
якщо я зрозумів, що маю також ненаситність до чогось, і 
це мене нищить? Щоб отримати відповіді на ці запитан-
ня і завершити нашу екскурсію, прошу пройти далі.

Це лише декілька експонатів, які відображають ненаситність та 
спраглість людських сердець; у разі потреби ви можете додати ще 
декілька, або проаналізувати слова дітей і побачити, що актуальне 
для них.

Фініш екскурсії — проповідник. 
Міні проповідь (10-15 хв)

Проповідник радісно зустрічає дітей. Можна дозволити їм присісти 
на стільчики чи покривала.

Завдання проповідника — об’єднати все почуте на екскурсії і вказати 
на Ісуса Христа як на Того, хто може дати силу зупинитися вчасно. По-
яснити золотий вірш: «Прийдіть до Мене, усі струджені та обтяжені, — і 
Я вас заспокою!» Мт. 11:28. (Вказати, що Сам Ісус кличе кожного, хто 
став невільником, змученим своїми гріховними ненаситними бажаннями. 
Тільки Він може дати свободу і заспокоїти наші серця!!!)

Для наочності обов’язково використайте камінці, які діти збирали впро-
довж екскурсії. Можна провести паралель із мішечком та камінцями. Ка-
мінці — це символ гріха; кожного разу, коли грішимо, ми ніби вибудовуємо 
стіну між собою і Богом. Мішечок — це наше серце. Людям важко визнава-
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ти свою гріховну ненаситність; як ми ховали камінці в мішечок, так і вони 
прагнуть заховати гріх глибоко в серці і бояться його визнати, але тільки 
тоді, коли ми прийдемо до Христа і відкриємо своє грішне серце, Він дасть 
силу і спокій нашим серцям. Також проповідник наприкінці своєї пропові-
ді повинен буде кожній дитині роздати дерев’яний хрест для майбутнього 
виробу. Його важливо також використати, коли він буде вказувати на те, 
що лише Ісус Христос може звільнити від гріха.

Зустріч із наставником
Після екскурсії діти йдуть до наставника, 

який не може дочекатися своїх улюбленців. 
Що ж буде далі? Наставник умить перетво-
риться на рукодільника. Адже в дітей є речі, 
а це — картки, камінці, дерев’яні хрестики, з 
яких потрібно зробити виріб «Голгофа», і він 
буде їм нагадувати про Ісуса Христа, який 
може дати силу зупинитися вчасно, заспоко-
їти наші серця.

Наставник допомагає дітям зробити виріб, 
під час цього він може ставити різні запитан-
ня, повторити золотий вірш. Чудово, якщо це 
буде тихе місце, де ніхто не заважатиме і на-

ставник зможе краще зрозуміти своїх вихованців: можливо, вони будуть 
відкриті, щоб поділитися своїми переживаннями чи думками.

Молитва.

ТАБІРНА ГРА
Завдання: Якомога швидше зібрати свій біблійний вірш, надрукова-

ний на аркуші певного кольору.
Правила гри:

1. Дітей поділено на команди незалежно від віку (приблизно 9-12 ді-
тей у команді).

2. Команди повинні зібрати розрізаний на декілька частин аркуш 
одного кольору з надрукованим на ньому віршем. Команди отри-
мують різні біблійні вірші, що розкривають тему дня. Кожен вірш 
потрібно надрукувати на аркушах А4 різного кольору та розрізати 
на удвічі більшу кількість шматочків, ніж кількість команд.
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3. Кожна команда отримує конверт із частинами різних віршів, серед 
яких є тільки одна частина її вірша, що видно з кольору аркуша.

4. Гра на швидкість, час, стратегію та чесність.

Щоб зібрати вірш, потрібно виконати такі умови:
Команда повинна знайти місце, де буде стартувати і збирати свій  
вірш. Місця різних команд повинні знаходитися далеко одні від 
одних.
На обраному місці повинен залишитися один учасник, який буде  
складати і склеювати вірш, а також видавати по одному кольоро-
вому клаптику своїй команді, щоб вона змогла обмінятися ним з 
іншою командою;
Команда бігає, взявшись за руки і сформувавши коло, всередині  
кола також біжить учасник, який тримає частинку вірша іншої ко-
манди, щоб обмінятися з тим, із ким потрібно.
За кожною командою закріплено лідера-«поліціянта» зі свистком.  

Якщо команда порушила правило (наприклад, 
розірвала коло, почала сваритися, говорити не-
цензурні слова, замість одного клаптика взяла 
два тощо) — лідер свистить, тоді група змушена 
зупинитися і виконати завдання (наприклад: 
присідати разом 10 разів, розказати вірш за те-
мою дня тощо). За командами ще наглядають 
інспектори (координатор і директор), якщо ко-
манда не виконує завдань «поліціянта», вони 
можуть забрати клаптик, який команда несе 
(але не більше 2-х клаптиків).

Крім того, на терито- 
рії діють «шкідники» 
(кілька переодягне-
них дорослих), які 
заважають командам 
виконувати своє за-
вдання. Вони із хова-
нок, з-за кущів, дерев, 
будинку кидають у дітей м’якими м’ячами, якщо м’яч торкається 
хоча б когось одного, то команда зупиняється на 10-15 секунд. Але 
двічі підряд одну команду не чіпають.
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5. Як саме обмінюватися частинками вірша? Команда на своєму міс-
ці бере одну частинку вірша будь-якого кольору, біжить і шукає ко-
манду, якій потрібен саме такий колір і обмінюється. Не можна від-
давати клаптик просто так і не можна чужу команду вести до свого 
місця. Якщо в цієї команди немає при собі клаптика потрібного 
кольору, її потрібно чекати у певному місці, доки вона не принесе 
його і не відбудеться обмін.

6. Що робити, коли в однієї команди є клаптик вашого кольору, а у вас 
немає потрібного їм? Ви також можете обмінятися, щоб вони змо-
гли знайти ту команду, яка має їхній колір, або самостійно знайти 
клаптик потрібного для них кольору.

Це проста гра, але потрібно правильно пояснити правила спочат-
ку дорослим, а потім дітям, щоб якщо діти не зрозуміють повніс-
тю, то лідери змогли допомогти і пояснити. Діти дуже набігаються, 
тому на своїх місцях можуть по черзі відпочивати.

7. Коли вірш зібрали, всі разом, так само як у грі, біжать до спортін-
структора, якому розказують і пояснюють вірш. Дитина, яка несе 
вірш, повинна бути всередині команди, як було у грі.

Реквізити:
— Біблійні вірші відповідно до теми, роздруковані на аркушах різно-

го кольору, розрізані на клаптики і розкладені у файли для кожної 
команди.

— Скотч і ножиці кожній команді.
— Костюми і свистки для «поліціянтів».
— Костюми і м’ячі для шкідників.

Висновки: Діти, сьогодні ви виконали нелегке завдання — склали вірш. 
Важко було? Вам довелося бути терпеливими, витриманими і витривали-
ми, спланувати тактику, щоб швидше дійти до мети, уникати неприємнос-
тей, суворо дотримуватися правил. Тепер ми маємо переможців. У нашому 
житті, як у грі, для того щоб отримати перемогу над різними життєвими 
випробуваннями, нам слід дотримуватися певних духовних правил. Які 
це правила? (Відповіді дітей: бути чесним, любити свого ближнього, по-
важати батьків тощо). Виявляти терпіння до наших друзів, мати стійкість 
перед різними спокусами, чи то шопінг чи то комп’ютерні ігри, спланувати 
тактику ведення здорового способу життя. Пригадайте, дітки, що це? (Від-
повіді дітей). Як ви гадаєте, це важко виконати? А чи варті ці зусилля того, 
щоб мати щасливе і радісне життя з Богом?
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День 3
STOP

ВЕЧІРНЄ ЗІБРАННЯ
1. Режисер із табличками проводить репетицію.
2. Молитва.
3. Конкурс «На дотик».

Реквізит: цукор, сіль, рис, гречка, борошно, горох тощо, пов’язки 
на очі.

Потрібно викликати кількох учасників, роздати миски зі змішаними 
інгредієнтами. Учасник повинен із заплющеними очима визначити, що 
саме знаходиться в мисці, торкаючись вмісту лише руками і не куштуючи. 
Виграє той, хто за відведений час визначить найбільше інгредієнтів.

Перший варіант — учасникам крім пов’язок, ще й надягають на- 
вушники з гучною музикою, щоб вони не чули відповідей своїх 
опонентів.
Другий варіант — біля кожного учасника стоїть чужий наставник і  
записує надиктовані пошепки інгредієнти.

4. Виступ музичного гурту «Кава з вершками» (або «Веселі 
варенички»).

5. Нагородження. Визначення переможців конкурсу дня за різними 
номінаціями (за креативність, за командний дух, за унікальність, 
за практичність тощо).

6. Конкурс «На сміливість».
Реквізит: 5 варених яєць.
Викликати 5 учасників, перед ними поставити миску з такою ж кіль-

кістю яєць і сказати, щоб кожен вибрав собі одне, попередивши, що одне 
з яєць є сирим. По черзі всі повинні розчавлювати яйце руками (або роз-
плющити на голові). Приз за сміливість отримує останній учасник, якщо 
він розчавить яйце.
7. Новини.

Передмова до новин. Може бути діалог на сцені або змонтоване відео. 
Ведучий бере інтерв’ю у Д1. Д1 вся мокра і побита.

Ведучий: Які твої враження від екскурсії?
(Д1): Жахливі. Все почалося з того, що я забула квиток і па-

расольку вдома. Мусила вернутися додому за квитком і 
потрапила під зливу. Потім, добігши до входу, дізналася, 
що моя група вже пішла, і довелося «прилаштуватися» 
до чужої.
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Ведучий: Зрозуміло, а як сама екскурсія?
(Д1): Ну, екскурсія була незвичайною, я вперше на такій і хо-

тіла б викласти якомога більше інформації про неї в ін-
стаграм. Але в мене глючив інет.

На екрані відео про те, як дівчина намагається зловити мережу, щоб 
зняти трансляцію, і потрапляє у смішні ситуації (вилазить на дерево і 
падає з нього, вступає у болото, заходить у хащі…)

Ведучий: А що найбільше сподобалося?
(Д1): Та все було класно.
Ведучий: А що ти можеш сказати про третю локацію?
(Д1): (Здивовано). Тут ще й третя локація була?? (Засму-

чено хитає головою) я стільки пропустила через свою 
залежність...

Ведучий: А що втрачаємо ми, женучись за різними новинками 
у світі? Живе спілкування із друзями і батьками, справ-
жні враження і емоції. Адже ми звикаємо споглядати 
красу природи через монітор телефону, ми граємо у вір-
туальний футбол і забуваємо смак справжньої гри у м’яч, 
ми не вміємо в голос висловлювати свої думки і можемо 
кілька хвилин обирати, який смайлик поставити. Дру-
зі, яке ж цікаве наше життя навколо, нам треба тільки 
озирнутися.

8. Проповідь.
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ЗАРЯДКА+РАНКОВА 
ЛІНІЙКА

Під час зарядки діти спостерігають міні-сценку, яка є зачіпкою до уроку. 
Неподалік від дітей на такій відстані, щоб вони чули, йдуть брати Йосипа, 
одягнені у стародавній єврейський одяг, і сваряться між собою.

Рувим: От нащо я тебе послухав? (Кидає різнобарвну тканину 
(вона може бути в плямах крові) іншому братові).

Симеон: Не починайте зараз, ми всі винні, ми всі там були.
Юда: Були то були, але що нам тепер із цим робити? (Трясе 

повісткою — білим конвертом). Радійте, що завдяки мені 
наші руки не в крові.

Рувим: Мені від цього не легше. Чия це взагалі була ідея?
Завулон: Досить мене вже гризти. Он у Юди спитай, може ми б і 

передумали, і не скоїли всього цього (кидає Юді різно-
барвну тканину). Вони проходять, штовхаючись і сваря-
чись між собою.

Після цього на зарядці може бути молитва і пісня.
Виходить Веня і несе в руках білий конверт, до нього підходить Грета.
Грета: Що це в тебе в руках? Запрошення на бал?
Веня: Якби ж то? Хтось загубив, я знайшов його біля входу. 

(Відкриває конверт і читає). Повітка про виклик до суду 
громадянину Рувиму Яковичу як відповідачу у справі 
за позовом прокурора Давиденка про скоєння тяжко-
го злочину. Наслідки нез’явлення за викликом до суду 
передбаченні статтями 223, 224 Кримінального кодексу 
України і караються позбавленням волі на строк від 2–3 
років.

Грета: Нічого собі!! Виходить, якщо ця особа не з’явиться, то 
потрапить за ґрати на 2–3 роки, а якщо з’явиться і її ви-
знають винною, то і ще на більше.

Веня: (Здригається від жаху). Що ж це він накоїв??
Веня і Грета виходять.
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УРОК-ДИСПУТ 
(СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ)

Тема уроку:  «Не їж мене!» (Смертельна небезпека ненависті до 
ближнього).

Мета: 
освітня : з’ясувати, що таке булінг та цькування, дослідити, що про 
нього каже Біблія;

виховна : викликати бажання в дітей спілкуватися без булінгу; на-
вчити дітей, як спілкуватися без булінгу;

розвивальна : розвинути у дітей вміння дивитися на інших очима 
Бога.

Біблійна основа:  історія Йосипа. Бут. 37, 45:1-15.

Ключовий вірш:  «Бо весь закон в однім слові міститься: Люби свого 
ближнього, як самого себе! Коли ж ви гризете та їсте один одного, то 
глядіть, щоб не знищили ви один одного». Гал.5:14-15.

Тип уроку:  диспут (судове засідання)

Необхідні матеріали:  папки для кожної дитини з історією Йосипа; кос-
тюми; атрибути для судді (молоточок, мантія, шапка); чисті аркуші фор-
мату А4 для кожної дитини; 2 тюбики пасти (або майонезу, кетчупу…); 2 
миски.

Інформація для наставника:

Цькування, булінг (англ. bully — залякувати, цькувати, зади-
рати) — різновид насильства, навмисне, що не носить характе-
ру самозахисту і не є санкціонованим нормативно-правовими 
актами держави, довготривале (повторюване) фізичне чи пси-
хологічне насильство з боку індивіда чи групи, які мають певні 
переваги (фізичні, психологічні, адміністративні тощо) стосовно 
індивіда і які відбуваються переважно в організованих колекти-
вах із певною особистою метою (наприклад, бажання заслужи-
ти авторитет у певних осіб).
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Урок проходить у формі засідання суду. Буде слухатися справа булінгу 
(цькування) Йосипа: чи був прецедент булінгу з боку братів Йосипа. На-
ставник грає роль судді, діти — присяжних, адвокатів, прокурора, свідків 
тощо. Наставнику потрібно роздати дітям ролі. Необхідно заздалегідь про-
думати, кому і яка роль краще підходить: тиха, сором’язлива дитина, яка 
мало говорить, не зможе зіграти роль адвоката. Кожній дитині потрібно 
дати «Справу» (на аркушах паперу роздрукувати історію Йосипа та до-
даткові запитання для обговорення в групі, все це вкласти у папку). Якщо 
є можливість, варто організувати костюми для відповідних ролей. Отож, 
дітей поділено на дві групи: одна група — сторона захисту, друга — сторона 
обвинувачення. Суддя або секретар судді (помічник наставника) розпові-
дає про те, що зараз буде розглядатися справа «Булінгу, цькування Йоси-
па, сина Якова». Спочатку асистент судді офіційно роз’яснює всі терміни. 
Стороні захисту і стороні обвинувачення дається час для ознайомлення зі 
справою, обговорення та підготовки аргументів. Суддя вислуховує обидві 
сторони, свідків, і оголошує вирок.

Зачіпка
— Для старших дітей: викликати двох дітей, дати їм по тюбику з пас-

тою або по пачці майонезу, кетчупу... Кожен із них якомога швид-
ше має вичавити все на тарілку. Коли вони це зробили, привітайте 
переможця і нагородіть його. А потім знову ж таки на швидкість 
попросіть дітей повернути все назад у тюбик. Вони будуть дуже 
здивовані, намагатимуться виконати завдання, але не зможуть. 
Потім коротко обговоріть це з дітьми, поясніть їм, що так само від-
бувається з нашими словами чи діями: коли ми не контролюємо те, 
що виходить із нас, то воно стає схожим на вміст тюбика, який «ви-
лазить» на тарілку і забруднює її, а коли хочемо зібрати все назад у 
тюбик, зазнаємо невдачі. Тарілка брудна, руки брудні, тюбик — та-
кож. Наші дії та слова можуть нести у собі щось, що може ранити 
тих, хто поруч із нами, слова навіть можуть убити і завдати неймо-
вірної шкоди почуттям іншої людини. Ми можемо своїми словами 
«з’їсти» інших.

— Для молодших дітей: роздайте кожному білий аркуш формату А4 
і попросіть їх зімяти так, щоб його можна було заховати у доло-
ні. Потім попросіть дітей розгорнути аркуші паперу і спробувати 
знову вирівняти їх так, щоб вони стали таким, як раніше. Коротко 
поясніть дітям, що наші слова та дії можуть так само ранити чиїсь 
почуття, принизити, «зім’яти» чиюсь душу.
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Потім плавно перейдіть до біблійної історії.
Наставник: Сьогодні ми з вами дослідимо одну історію про те, до 

чого може призвести булінг або цькування? Чи знаєте 
ви, що таке булінг?

Діти відповідають, наставник дає визначення зі словника.
Наставник: Отож, дослідження нашої історії відбуватиметься у фор-

мі судового засідання. Ми з вами поділимося на дві гру-
пи: одні будуть представляти сторону «захисту», інші — 
сторону «звинувачення». Будемо досліджувати історію 
Йосипа, яка записана у 37 розділі книги Буття.

Основна частина
Всі вже в своїх костюмах… Заходить секретар судді і оголошує, що буде 

розглядатися справа «Цькування Йосипа, сина Якова».
Секретар: Встати, суд іде! Сьогодні ми розглядаємо справу «Цькування 

(булінгу) Йосипа, сина Якова». Суддя (ім’я наставника). Сторону обви-
нувачення представляє (ПІБ дитини), сторону захисту представляє (ПІБ 
дитини). Для ознайомлення зі справою суд іде до нарадчої кімнати, сторо-
ни просимо підготуватися до висловлення аргументів.

Діти читають історію Йосипа, обговорюють у групі і дають відповіді на 
запитання. Наставник або помічник наставника допомагає дітям, скеровує 
їх під час обговорення.

Запитання для сторони обвинувачення:
— Чому брати знущалися (висміювали) з Йосипа?
— Які емоції керували братами?
— Чи всі однаково реагували на цькування Йосипа?
— До чого це призвело?

Запитання для сторони захисту:
— Чому брати висміювали Йосипа?
— Чи мали брати право цькувати Йосипа? Обґрунтуйте.
— Чи був випадок смерті?
— До чого це призвело?

Після того, як діти обговорили це в групах, визначили свідків (у сторо-
ни «обвинувачення» це може бути сестра Діна, або донька служниці, яка 
гралася з Йосипом; у сторони «захисту» — Рувим, Юда чи хтось інший із 
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братів). Діти висловлюють свої аргументи, суддя (наставник) вислуховує, 
скеровує, ставить запитання, щоб діти могли самі дати відповідь і розібра-
тися у причинах булінгу, його наслідках на прикладі історії Йосипа.

Перед тим як винести вирок, суддя (наставник) обговорює з дітьми 
життєві ситуації, в яких відбувався булінг.

Питання для обговорення:
— Чи стикалися ви з булінгом?
— Чи були ви учасником булінгу?
— Чим це закінчилося?
— Як ви думаєте, що відчуває людина, проти якої здійснюється 

булінг?
— Чому люди роблять це?
— До чого може призвести булінг?

Під час обговорення наведіть приклади із власного досвіду про 
випадки булінгу: можливо, ви були свідком такої ситуації, або про-
ти вас чи близьких вам людей здійснювався булінг; розкажіть, які 
емоції це викликало; чим усе закінчилося.

Висновки (вирок): Булінг, цькування інших — це жахлива і смертель-
на отрута, яку використовували з давніх давен, але зараз це набуває осо-
бливого поширення у всіх сферах нашого життя. Старші знущаються над 
меншими, сильніші — над слабшими, багатші — над біднішими, модніші — 
над простішими. Проте хочу наголосити, що ніхто ніколи не сміється із 
сильнішого! Чомусь тоді зухвальство щезає, бо може отримати гідну від-
повідь. Ми сьогодні вже багато говорили про те, чому булінг трапляється 
у нашому житті, чому люди такі жорстокі одні до одних, чому ненависть 
може з’їсти нас і тих, хто поруч із нами. То як же протистояти цьому жах-
ливому явищу, як боротися зі злими почуттями та емоціями, які можуть 
виникати у нас всередині? Подивімося на інших очима Бога! Цій дівчинці 
з такою «негарною» поставою Бог також дав місце під сонцем. Вона ди-
хає тим же повітрям, що і ви, ходить по тій же землі, і на неї так само діє 
закон тяжіння. І цьому довгов’язому хлопцю з брекетами, і тій «заучці» 
за першою партою, як і вам, Бог дав унікальну річ, яку не можна поміня-
ти, розміняти, переграти знову, Бог дав життя! Подивіться на цих людей 
не власними очима, а очима Творця Всесвіту. Що ви бачите! Модний чи 
не модний одяг? Статус? Новий iphone? Перед вами — вінець творіння. З 
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унікальним відбитком пальців. З головним мозком, який здійснює міль-
йони обчислювальних операцій за хвилину. З порахованим волоссям на 
голові! З неповторною душею!

Отож, нехай ваш очний кришталик завжди має правильне 
заломлення!

Суд оголошує вирок: Булінг, цькування — злочин, який карається всіма 
законами Всесвіту. Кожен зловмисник буде відповідати перед судом Твор-
ця. Згідно з попередніми прецедентами булінгу у нашій Книзі Законів на-
писано (наставник дістає Біблію, показує дітям і зачитує з Євангелії від 
Матвія 5:22): «А Я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, під-
падає вже судові. А хто скаже на брата свого: «рака», підпадає верховному 
судові, а хто скаже «дурний», підпадає геєні огненній».

Суд постановляє вивчити цей закон і застосовувати його у справах бу-
лінгу та цькування як засторогу або попереджувальний документ тим, хто 
збирається здійснити булінг.

ТАБІРНА ГРА
Оскільки тема дня торкається цькування дітей, табірна гра відбувати-

меться на кшталт TEAMBUILDING (гра для налагодження єдності в ко-
манді). Перемогу здобуває та команда, яка буде виконувати всі завдання 
найдружніше, особливо виділяйте ті моменти у грі, коли учасники будуть 
підтримувати один одного словами чи діями. Завдання лідерів на пункті 
оцінювати команди за шкалою від 1 до 10 за дружність і єдність команди. 
Якщо були моменти «підтримки» своїх товаришів по команді — ставити 
додаткові 3 бали тій групі дітей. Оголосіть дітям, що гра на час, можете 
сказати і про важливість єдності в команді, тільки не оголошуйте, що це є 
умовою перемоги.

Фішка гри: кожній команді видається мішечок з однаковою кількіс-
тю фруктів чи смаколиків. І якщо на пункті відбувається «булінг» або 
приниження учасника чи команди, то у тих, хто це вчинив, із мішеч-
ка забирають фрукт. У кінці команда може посмакувати тим, що за-
лишилося. У команди переможця має бути найбільше смаколиків. 
Підсумовуючи гру, обов’язково потрібно пояснити, за що забирали 
смаколики.
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ПУНКТИ:
1. Завдання команди: перенести на голові матрац чи картонку через 

перешкоду (перешкода у вигляді натягнутої мотузки).

2. Завдання команди: Тримаючи разом спільний каримат чи ковдру, 
перестрибнути усією командою через довгу скакалку або канат 3 
рази і більше.

98
«ЦЕ СМАЧНО»
Програма для проведення християнських таборів



3. Завдання команди: З’їсти за 
відведений час максимальну 
кількість бубликів.

4. Завдання команди: Спіль-
но маркером написати «ЦЕ 
СМАЧНО». Обладнання: 
маркер, до якого прикрі-
пленні мотузки відповідно 
до кількості дітей.

5. Завдання команди: Сидячи в 
колі, ногами вибрати з піску 
20 горіхів (скляних кульок, 
тенісних кульок тощо).

6. Завдання команди: Скотити 
кульку в отвір.
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7. Завдання команди: Заповнити за відведений час коробки ватними 
кульками. Особливість — це робиться китайськими паличками.

8. Завдання команди: Перекотити велику кульку ногами.
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9. Завдання команди: Команда ділиться на дві частини, які стають 
спина до спини. Діти спинами притискають матрац (велику кар-
тонку). Їхнє завдання — подолати дистанцію з перешкодами, не 
випустивши затиснутий спинами матрац (велику картонку).

10. Завдання команди: Набрати максимальну кількість балів. Кожна 
дитина має 3 спроби влучити у лунку.
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11. Завдання команди: Пройти шеренгою відведену дистанцію, не за-
губивши кульок.

12. Завдання команди: Побудувати вежу зі склянок. Команда ділиться 
на групи по 4 учасника. Кожному квартету видається резинка із 
4-ма прив’язаними до неї мотузочками. Діти натягують мотузки, 
резинкою захоплюють склянку і будують вежу.
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13. Завдання команди: Прокотити колесо або велосипед. До них 
прив’язані мотузки. Велосипед рухається по деревяній планці.

Перед вечірнім зібрання відбувається нагородження переможців табір-
ної гри.

Висновки: Впродовж цієї табірної гри ми намагалися спільно досягати 
поставлених цілей. Важко було? Були ті, хто гальмував команду? А були 
ті, хто, навпаки, підтримував і піклувався за кожного учасника команди? 
Дітки, Бог усіх нас наділив чистим і добрим сердечком, і тому дуже важли-
во його не забруднювати злістю і образами інших. З’їдаючи наших товари-
шів, гризучи їх за слабкості, ми передусім псуємося самі. Бог хоче, щоб ми 
попри перемогу чи поразку залишалися небайдужими до слабших за нас, 
були чуйними і доброзичливими, і тоді на нас чекає справжня душевна 
перемога, яка приносить велику радість у наше сердечко. А кожен, хто має 
чисте серце, отримає свою винагороду на небесах. Блаженні чисті серцем, 
бо вони будуть бачити Бога (Мт. 5:8).

ВЕЧІРНЄ ЗІБРАННЯ
Оскільки ця тема доволі близька дітям і вони з булінгом могли стика-

тися у школі, пропонуємо такі варіанти проведення зібрання:
1. Дітей розсадити у залі на каримати і створити теплу атмосферу. 

Легка музика, декор.
«Гаряча банка» із запитаннями про булінг (Додаток 1); 
Відео (в додатку); 
Показ фільму («Величайший шоумен», «Чудо») + попкорн (зер- 
нята, кукурудзяні — палички);
Проповідь. 

2. Дітей збирають навколо вогнища.
Співають пісні під гітару; 
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«Гаряча банка» із запитаннями про булінг; 
Власне свідчення про цькування (якщо хтось може поділитися із  
команди) або висновки проповідника.

3. Діти розходяться зі своїми наставниками по групах.
«Гаряча банка» із запитаннями про булінг; 
Свідчення наставника (може розповісти справжню історію когось  
із відомих людей).

ВИСНОВКИ: Булінг — явище, яке досягає пандемії у нашому сус-
пільстві. Його синонімом є слово «цькування», яке виявляється в уперед-
женому ставленні, насмішках, глузуванні, і, навіть, фізичному знущанні з 
об’єкта булінгу. Сьогодні ми розглянули це на прикладі Йосипа. Однак у 
Біблії є багато прикладів, коли одна людина, яка вважала себе сильнішою, 
впливовішою, привілейованішою, знущалася з іншої. Причиною цього є 
гордість людини, яка не визнає конкурентів. А коли людина надимається, 
вона автоматично принижує інших. Згадайте історію Каїна та Авеля, царя 
Саула і Давида, урядників царя Дарія і Даниїла, гординя і заздрість одних 
настільки заволоділа їхніми серцями, що вони просто фізично намагалися 
знищити інших, які були їм не до вподоби. Найбільше булінгу виявляли 
щодо служіння Ісуса Христа: Його постійно висміювали, пускали неправ-
диві чутки, прискіпувалися до слів, глузували, навіть тоді, коли Він був у 
смертельній агонії.

Булінг починається в серці людини. У Приповістках Соломона 4:23 на-
писано: «Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього по-
ходить життя». Отож, щоб уберегтися від булінгу потрібно стояти на сто-
рожі свого серця. В Євангелії від Матвія 15:19 Ісус говорить: «Бо з серця 
людини виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, 
неправдиві засвідчення, богозневаги». Наше серце — це плацдарм воєнних 
дій, боротьба з гріхом і своїм «я». Хто ж переможе?! Хто встановить свої за-
кони? Хто керуватиме польотом наших думок, потоком наших слів і ходом 
наших дій?! Хто стане на варті нашого серця? Вибір робимо ми… «Добра 
людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить 
лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять уста його!» (Лк. 6:45).

Матеріал для наставників: загальна інформація про булінг 
 (додаток 2).
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ДОДАТКИ
Додаток 1

Запитання про булінг
Що таке булінг? 
Чи був ти свідком сутичок у школі? 
Чи є у вашому класі учень, з якого знущаються? у чому це  
виявляється?
Чи боїшся ти заступатися за іншого? 
Чи заступався ти за дитину, з якої насміхалися? 
Як ти думаєш, що призводить до сутичок у школі? 
Чому діти насміхаються з інших? 
Тебе особисто ображали у школі чи поза школою? 
За тебе заступалися? А ти? 
Що б ти порекомендував робити, коли з тебе починають знущати- 
ся чи насміхатися?
Ваші варіанти запитань. 

Додаток 2

ПРО БУЛІНГ
Про цькування дітей у школі розповідає Олена Ратінська — дитячий 

психолог, гештальт-терапевт, голова відділення дитячої психології Київ-
ського Гештальт Університету.

Навіть, якщо дитина добре спілкується з однолітками у садочку — це 
зовсім не означає, що вона не стане жертвою булінгу в школі. За статисти-
кою, 80% українських дітей піддаються цькуванням, навіть не усвідомлю-
ючи цього.

Віддаючи дитину до школи, треба з’ясувати, на скільки вона толерантна 
до дітей, які не спілкуються з іншими. В усіх соціальних системах завжди є 
лідер, середня група і так званий «вигнанець». Завдання школи і батьків — 
сформувати толерантне ставлення до дітей-«вигнанців».

У початковій школі діти ще не займаються жорстким булінгом, але вже 
можуть бути нетолерантними до інших. Щойно вчитель починає вибудо-
вувати систему конкуренції та пріоритетів — діти починають один одного 
«травити». А справжній булінг почнеться у середній школі — з 10–11 ро-
ків — вік входження у підліткову кризу.
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Обов’язок шкільного психолога — виявити лідера, схильного ініціюва-
ти цькування інших, проводити, вести з ним дружні бесіди, виробляючи 
толерантність.

Ознаки того, що дитину цькують у школі:
Відмова іти до школи з різних причин — «не хочу, не цікаво, не  
бачу сенсу…»;
Відсутність контакту з однолітками: дитина не має друзів, ні з ким  
не спілкується по телефону, не листується у соцмережах, іде до 
школи і повертається звідти наодинці, немає у кого запитати до-
машнє завдання;
Психосоматичні ознаки: часті хвороби, наприклад, ломота в тілі,  
біль у животі, вірусні інфекції;
Обмальовані руки або специфічні малюнки на полях у зошиті; 
Бажання іти до школи іншою дорогою, аніж та, якою йдуть усі інші  
діти.

Причини булінгу
1. Зазвичай, це ЗАНИЖЕНА САМООЦІНКА. Навіть якщо дитина 

виявляє це через нарцисизм, надмірну відкритість, зверхність.
2. АТМОСФЕРА ВДОМА. Дуже часто жертвами булінгу стають 

діти, з якими вдома поводяться як з жертвою. Школа і садок — ка-
талізатор домашніх проблем. Тож, якщо дитина звикла маніпулю-
вати своїм становищем жертви, щоб отримати більше уваги до себе, 
поблажливість батьків, якщо звикла, що до неї краще ставляться, 
коли вона бідна й нещасна, то вона відтворюватиме навколо себе 
таку ж атмосферу і в школі. Часто такими дітей роблять бабусі, 
підживлюючи ідею безпорадності дитини. Це робить дитину не-
спроможною обстоювати себе за наявності сильного лідера.

3. ЗАРЯДЖЕНА ЧАСТИНА В КЛАСІ. Це дитина-агресор, якій 
байдуже до почуттів інших, яка шукає слабшого, використовує 
його як «грушу для биття», вирівнюючи свій психологічний стан і 
пасивно чи активно залучаючи до цього інших дітей.

Відрізнити «жертву» від «вигнанця» можна за однією ознакою. «Ви-
гнанець» буде таким у всіх колективах. А от «жертва» може бути в 
інших колективах навіть лідером (де його психологічна структура 
вважатиметься сильною).
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ДОДАТКИ
Що робити?
ПОЯСНИТИ ДИТИНІ, що таке булінг. За досліжденнями UNICEF 

в Україні 80% дітей рано чи пізно стають жертвами шкільного цькування. 
Більшість на ранніх етапах не розуміють, що це таке, і що треба розпові-
дати вчителям про образи. Тому варто пояснювати дітям, як інші мають 
право поводитися з ними і на що не мають права.

Це починається з дитячого садка, коли, наприклад, на скаргу про при-
мушування їсти батьки відповідають: «Ну, ти ж нічого їси, а цілий день у 
садку», у такий спосіб даючи іншій людині право на фізичне насилля над 
своєю дитиною. І коли уже в школі інші діти крадуть її зошити, змушу-
ють носити свій портфель, зганяють із місця — їй це видається невинними 
жартами, про які вона не розповідає.

СТРАТЕГІЯ ЗАХИСТУ. Не бігти одразу до школи. Спершу дізнатися 
у дитини, що вона думає про цю ситуацію і підтримати. Якщо вона не змо-
же впоратися, тоді йти до школи.

Якщо ж до дитини застосовують фізичну силу, як би соромно їй не було, 
що б вона не казала (агресори зазвичай присоромлюють дітей, яких захи-
щають батьки), треба йти до школи.

Порадити ПРОВОДИТИ БІЛЬШЕ ЧАСУ ЗІ СТАРШИМИ. Якщо 
можливо, не відходити надовго від учителя, щоб не допускати насилля.

НЕ ВКЛАДАТИ СВОЇ ІДЕЇ В ГОЛОВУ ДИТИНИ. Коли щось ра-
дите — запитуйте, чи зможе дитина так учинити. Якщо дитині незручно, 
соромно, або вона так не зможу — шукайте інші варіанти. Головне не при-
соромлювати: «Чому ти не можеш дати відсіч?!!»

Не можна злитися на дитину за те, що вона не здатна на дорослі вчин-
ки. Стежте за собою, завдання батьків, вчителів — допомогти.

З юридичного погляду батьки НЕ МОЖУТЬ ПРИЙТИ І ПОГОВО-
РИТИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО З ТИМ, ХТО ОБРАЖАЄ їхню дитину. Це 
можна ініціювати лише за посередництвом вчителів або психолога. Інак-
ше можна отримати судовий позов за залякування чужої дитини.

ПІДТРИМУВАТИ НЕТИПОВУ РИСУ в характері або зовнішності 
дитини, якщо саме через це з неї насміхаються. Перетворіть її на сильний 
бік дитини. Якщо йдеться про особливості зовнішності — зробіть фото-
сесію. Якщо ж це риса характеру — знайдіть діяльність, де саме ці якості 
будуть найнеобхіднішими.

Наслідки
Наслідки булінгу можуть бути різні. Найчастіше — це замкнутість, 

психологам доводиться працювати з антисоціальними підлітками, які аб-
солютно не вміють спілкуватися з навколишнім світом. Доводиться пояс-
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нювати, що світ не такий страшний, яким був до цього. Це може тривати 
від 2 до 3 років. У таких дітей руйнується віра у соціум, вони насторожені, 
тривожні. Але найбільший страх — це підліткові суїцидальні думки.

Використані джерела:
Цькування [Електронний ресурс] — Режим доступу: https:// 
uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%
B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
Додаткові відео для обговорення на уроці або вечірньому  
спілкуванні:
Насилие в школе: как ребенку реагировать на буллинг (видео)  
[Електронний ресурс] — Режим доступу: https://www.youtube.
com/watch?v=V4oaxsF4Ffs&app=desktop&fbclid=IwAR0IaQJamn
xfLZGfCywc85vNkVIB_bSyT-088loVIh7PIUEpYKSh0A35Vsk
Life lessons!!!! [Електронний ресурс] — Режим доступу: https:// 
www.facebook.com/100001716213131/posts/2191579587575894/
Сильный пример из жизни Ника... [Електронний ресурс] — Ре- 
жим доступу: https://www.facebook.com/327011893985636/
posts/2107200725966735/
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KASHAMALASHA
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День 5
KASHAMALASHA

РАНКОВА ЛІНІЙКА 
«СНІДАНОК ІЗ ВЕНЕЮ 

І ГРЕТОЮ»
1. Пісня. Запрошений співак.
2. Діалог ведучих (Сидять за широким столом для 3-ох осіб).

Веня: Доброго ранку! Друзі, вас вітає «Сніданок із Венею і Гре-
тою». Ми раді бачити знову ваші усміхнені лиця.

Грета: Гадаю ви зрадієте ще біль, коли дізнаєтесь, що сьогодні 
у гості до нас завітав всесвітньовідомий експерт у галузі 
кашоваріння, вельмишановний пан Мойша із Одеси.

До ведучих підсідає Мойша, переодягнений у єврея наставник, із 
пейсами, у довгому плащі чи халаті, бажано зробити його огряд-
ним. Він тримає велику дорожньою сумкою, демонструючи, яка вона 
важка.

Веня: Доброго ранку, пане Мойшо!!! Як справи? Як Ви 
дісталися?

Мойша: Шалом, Веню і Грето, дякую. А ви як гадаєте?
Веня: (Здивовано). Ну, не знаю. Чи не було Вам гаряче в доро-

зі? Стільки часу їхати до нас потягом.
Мойша: А вам як тут, не гаряче?
Веня: (Здивовано). Нічого не розумію
Грета: (Посміхається). А я якраз все розумію, просто євреї по-

любляють на питання відповідати питанням. Діти, нумо 
спробуємо і собі так відповідати.

Вікторина для залу (ставить питання, діти можуть вигукувати 
відповіді).

Яка сьогодні буде погода? 
Чого сьогодні очікуєте від табірної гри? 
Вам хочеться отримувати подарунки? 
Вам подобається у таборі? Тощо. 
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Грета: Чудово, ви впоралися із запитаннями, як справжні 
євреї.

Веня: Вибачте за нескромне запитання, але що ж там знахо-
диться у цій величезній сумці, що ви привезли із собою? 
Ви возите з собою каструлі та різне кухонне начиння?

Мойша: Ну, нарешті. Якщо чесно, то я навіть почав хвилюватися, 
чому ж ви нічого не питаєте про сумку. Я ж так ефектно 
її заніс сюди і поставив на видне місце (каже це, ніби ти-
хіше, до самого ведучого, але щоб усі чули). О-о-о-о-о, це 
моя гордість. Це те, що всім доводить, що я так багато 
можу і знаю у своїй професії. Отож! Тут усі мої грамоти. 
Ось ця (дістає одну грамоту) видана мені була за мою 
першу кашу без грудочок, уявляєте, яка професійність 
має бути, щоб приготувати кашу БЕЗ ГРУДОЧОК (го-
ворить протяжно)? Ні, ви не уявляєте (проводить ру-
чою по чолі, ніби стирає піт, показуючи скількох зусиль 
йому вартувала ця каша). А ця грамота дісталася мені 
за 20-ту пригорілу кашу. Ви ж математику вчили? Розу-
мієте, що таке зварити 20-ть каш, щоб вони пригоріли? 
Еге ж, шлях до слави не простий!!! (Порпається у сум-
ці). О, а це моя улюблена грамота! (Дістає клаптик па-
перу зігнутий декілька разів, пожовклий, пошкоджений і 
розгортає). Це моя прапрапрабабуся Сара вручила мені, 
коли я приготував свою першу кашу.

Грета: Ого, а що ж там написано???
Мойша: Чесно? Я і сам до цього часу не знаю, але з виразу її об-

личчя, після того, як вона спробувала кашу і вручила 
мені цю грамоту із кількома словами, написаними дав-
ньоєврейською, я зрозумів, що каша настільки смачна, 
що бабуся, вражена її смаком, навіть не наважилась її 
доїдати.

Веня: А можливо просто вона… (затуляє собі рота) ой, вибач-
те. За що ще у вас є грамоти?

Мойша: Та тут цілого ефіру не вистачить, щоб всі показати. Я 
ж за життя трохи людей зустрів, і каш трохи зварив. Я 
Мойша кухар-кашовар… у 241-ому поколінні. Заслуже-
ний лауреат премії куховарства.
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Грета: Як добре, що ви до нас приїхали. Чи можете навчити нас 
якихось ваших прийомів?

Мойша: А чом би й ні? Перед будь-яким приготуванням я про-
воджу спеціальну розминку (Під єврейську музику про-
водите кумедну міні-зарядку).

Грета: (Захекавшись). Ви, бачу, дуже серйозно ставитеся до цієї 
справи. А яка ваша улюблена страва?

Мойша: А як ви думаєте? Звичайно, це каша з сочевиці, адже 
вона має легендарну історію.

Веня: Аж дивно, що каша може мати історію.
Мойша: А чому б і ні??? Я приїхав спеціально для того, щоб ще 

раз нагадати з чого все почалося. Сьогодні буде ексклю-
зивна вистава для віп-гостей, і вхід тільки за запрошен-
нями. Я заради неї і подолав стільки шляху.

Грета: От би і нам на неї потрапити.
Мойша: Хіба для таких молодих і талановитих дітей може бути 

щось неможливе? (Виходить).

Веня: Я б теж хотів дізнатися, що то за така каша, що має свою 
легенду.

Режисер: Шановні діти! Сьогодні ви маєте унікальну можливість 
побачити дещо небачене і неповторюване. Кожен учас-
ник кулінарного шоу може потрапити на ексклюзивну 
виставу. (Веня і Грета захоплено підскакують і плеска-
ють у долоні). Але для цього вам потрібно виконати ко-
мандою специфічне завдання, яке ой як не всім до снаги. 
Ви готові? Отож, зараз перед вами квест. (Це табірна 
гра, призи за табірну гру — запрошення на виставу. Ко-
манда, яка перемагає, отримує місця в першому ряду, 
друга в другому — партері, потім на балконі і так далі, 
тому можна дітей поділити на команди не за віком).

Конкурс дня: підготуватися до єврейських посиденьок. Кожна коман-
да повинна вбратися у відповідний одяг чи аксесуари. Оформлення столу.
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ТАБІРНА ГРА «FAMILY ПІЦА»
Тип гри: пункти.
Завдання: зібрати всі інгредієнти для приготування 

піци. Кожній команді видається круглий аркуш па-
перу (тісто) на якому зображені пункти у вигляді 
інгредієнтів, які їм потрібно зібрати. На цьому 
аркуші також написано їхні місії (4), які вони 
повинні виконати протягом гри. Якщо вони 
пройдуть всі пункти, але не виконають місії, за-
вдання вважається незавершеним. Пункти мож-
на продублювати, щоб команди не чекали своєї 
черги. Виконавши завдання, команда отримує 
потрібний інгредієнт (вирізаний із картону).

Пункти:
1. Салямі

Завдання на пункті: Завдання на пункті: Пояснити своїй ко-
манді слова за 1 хвилину, не називаючи спільнокореневого сло-
ва (на кшталт гри «Зрозумій мене»). 
2–3 дитини з команди будуть пояс-
нювати слова, які обирають за до-
помогою жеребкування. Завдання 
учасника — пояснити слова на 10 
картках, які знаходиться під номе-
ром, що випав на жеребку. Запро-
поновані слова — у Додатку 1. Ви 
можете підготувати більше слів або використати готові із гри 

Місія
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«Зрозумій мене». Якщо команда не впоралася із завданням, йде 
на інший пункт, але в кінці може знову спробувати свої сили.

2. Помідор
Завдання на пункті: 2–3 учасники повинні жестами поясни-

ти своїй команді слова за 1 хвилину.
3. Оливки

Завдання на пункті: Дістати оливки (тенісні кульки або справ-
жні оливки) у злого і сліпого кухаря.

Реквізит: миска, кульки, стілець, пов’язка на 
очі, дерев’яна лопатка або згорнута в трубочку га-
зета (аквапалка/нудлс).

Один шеф-кухар (лідер або наставник), у 
котрого зав’язані очі, сидить за стільцем, під 
яким знаходиться миска з «оливками», його 
завдання захистити свої інгредієнти від 
«мух». Дітей ділять на команди по троє, 
кожна трійка має одну спробу діста-
ти кульки впродовж 1 хвилини. Кого 
шеф-кухар торкнувся лопаткою, 
той вибуває. На пункті знаходяться 
двоє лідерів: один шеф-кухар і помічник, який слідкує, щоб діти 
дотримувалися правил і в кінці обмінює кульки на оливку.

4. Ананас
Завдання на пункті: один учасник повинен наспівати мелодію 

пісень (на-на-на, ла-ла-ла), вказаних на картці за 1 хвилину.
5. Гриби

Завдання на пункті: один учасник за 1 хвилину повинен нама-
лювати на плакаті значення слів, не називаючи їх та не пишучи. 
Команда повинна відгадати слова.

6. Перець
Завдання на пункті: Команда повинна правильно розташувати 

таблички з назвами страв і міст, з яких вони походять. Команда 
має багато спроб у виконанні цього завдання.

Київ — Котлета по-київськи 
Житомир — Деруни 
Херсон — Помідори 
Полтава — Галушки 
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Буковина — Бринза 
Львів — Кава 
Закарпаття — Бограч 
Харків — Гречаники 

Місія:
1. Розказати вірш дня директору табору;
2. Зробити селфі з музруками табору;
3. Виконати одне із бажань спорт-інструктора;
4. Намалювати портрет координатора табору;
5. Сказати комплімент … (обираєте когось із команди табору).

Виконавши місію і зібравши піцу, команда прямує до режисера, 
який вручає квитки на виставу.

УРОК-ВИСТАВА
Тема уроку:  Kasha malasha

Мета уроку:  
освітня : з’ясувати, що таке первородство, яка його цінність, в який 
спосіб Ісав позбувся його;

виховна : виховати в дітей бажання зберігати свою душу чистою 
від гріха, не зраджувати цінності сім’ї; 

розвивальна : розвивати вміння встановлювати духовні прі-
оритети в своєму житті і не обмінювати їх на тимчасові гріховні 
задоволення.

Ключовий вірш:  «Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу 
свою занапастить?» Мр. 8:36.

Біблійна основа:  Бут. 25:27-34.

Тип уроку:  театральна вистава.

Цей урок відрізняється від інших тим, що на початку всіх вихован-
ців табору запрошують до зали для спільного перегляду театраль-
ної вистави. Після закінчення вистави наставники зі своїми група-
ми йдуть до своїх кімнат і проводять другу частину уроку.
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Хід уроку
Приміщення, в якому проходитиме урок, оформлене як театр: сцена 

для вистави та крісла для глядачів.

Вистава
Дійові особи:

батько Ейзак (сліпий); 
мати Ренавека; 
старший брат Тисавр; 
молодший брат Сябків; 
водій авто Гаврилій — свідок угоди; 
служниця Якусіна; 
гості на святі у молодшого брата; 
друг Сябкова — Олаф. 

Костюми та обладнання: тростина та чорні окуляри для батька Ейзака; 
кольорова українська хустина для матері Ренавеки; кухонний фартух, чер-
пак для Сябкова; сорочка, забруднена томатною пастою, що імітуватиме 
кров для Тисавра; одноразові склянки для гостей, сукенка з білим фарту-
хом для служниці, кепка і газета для водія.

Стіл, стілець, папка з документами (багато паперів), скатертина, та-
рілка з сочевичною юшкою, ложка, серветки, узвар у трилітровій банці, 
склянки.

Створіть місце для головної дії, облаштуйте його театральним реквізи-
том, з огляду на ті ресурси, які маєте, аби після завершення міні-вистави 
зробити загальне фото вашої групи. Це буде і сцена, і фотозона одночасно. 
А фото зробіть на пам’ять і, звісно, для гарного враження дітей.

Два будинки можна намалювати на двох ватманах формату А-1.

Звучать поліські піснеспіви

СЛОВА АВТОРА (читає наставник або два наставники):
З давніх-давен існував старий рід Аврааменків, який налічував багато 

поколінь та родичів по всьому світі. Головою сімейства був Ейзак, корін-
ний мешканець України. І мав він дружину Ренавеку, уродженку Полісся. 
Цих людей вважали богобоязливими, виконавцями Божих постанов, по-
кірними послідовниками Господа. Займалися вони вичинюванням шкіри 
та хутра диких та домашніх тварин. Також вони мали неабиякий талант — 
шити вишуканий шкіряний і хутряний одяг. Їхні підприємства розташо-

Запис вистави ви можете 
послухати за цим посиланням: 

http://bit.ly/2J7jqBm
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вувалися в трьох країнах світу, де працювало понад 1000 осіб. Іншою їх-
ньою прибутковою справою було будівництво багатоквартирних будинків 
і приватних апартаментів, садиб на території сусідніх земель.

За час свого подружнього життя нажили Ейзак та Ранавека чималі стат-
ки, але найбільшою їхньою цінністю, і, як звикли казати в народі — гордіс-
тю, були двоє синів, народжених в один день, на яких батько покладав ве-
ликі надії щодо майбутнього роду. Старшого з них звали Тисавр. Хлопцем 
був він дужим, завзятим, знався на полюванні, мав власні угіддя та тери-
торії лісу, облаштовані для колективного вилову диких тварин. Ставки з 
великим різноманіттям риби також були в його власності.

Меншому дали ймення Сябків. Змалечку він цікавився кулінарією та 
приготуванням оригінальних, авторських і смачних страв, рецепти яких 
знаходив на сторінках кулінарних книг відомих шеф-кухарів. Своїми 
ексклюзивами-смаколиками любив дивувати рідних, адже всі вони ціну-
вали вишукану їжу. Коли виріс, чоловік відкрив мережу фастфудів, адже 
завжди мріяв про те, щоб люди мали можливість харчуватися швидко, 
якісно, а головне смачно.

Свої маєтки обидва брати побудували один біля одного, аби не віддаля-
тися від сімейного «вогнища». Займалися кожен своєю справою. Батько та 
мати час від часу відвідували їх, хоча і жили за кілька сотень кілометрів.

Одного дня, коли випав густий туман, втомлений Тисавр повертався 
зі своїх мисливських угідь, де провів цілий день на полюванні. Вечоріло… 
Охоронна система вийшла з ладу у зв’язку зі знеструмленням їхньої вули-
ці, і ворота ніяк не відчинялися, тому щоб потрапити до будинку, йому до-
велося перелазити через паркан. Змучений та голодний, а тому, зрозуміло, 
і злий, він пошкандибав на кухню до холодильника, щоб втамувати свій 
голод. Цієї миті Тисавр почув голос служниці:

— Господарю! — зі сльозами на очах промовила вона, — їжа зіпсована, 
мені не вдалося її врятувати.

— А що трапилося, Якусіно? — здивовано запитав він.
— Світло пропало, все пропало… А ці домашні улюбленці — ваші єно-

ти — нас мало не обдерли під щільним прикриттям лісових білок, які ата-
кували запаси солодощів, ледь відтягли їх, на що вони нам, звісно, спасибі 
не сказали… Але ви не хвилюйтеся, відразу, щойно полагодять електрику, 
замовимо попоїсти.

Засмутився Тисавр, адже дуже вже був голодним — настільки голо-
дним, що вловив тонкі нотки делікатесної страви, запах якої доносився із 
садиби молодшого брата, після чого він кулею полетів до Сябкова.
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— Брате, я голодний як пес, а що ти таке смачне готуєш? — запитав він 
і лише тоді побачив, що навколо дому походжає багато Сябкових друзів і, 
звісно, Ейзак та Ренавека, їхні батьки, які стояли на терасі зі склянками в 
руках та попивали пахучий трав’яний чай. Дехто із гостей сидів на дивані, 
закинувши ногу на ногу, а дехто, спершись об сіру стіну паркану, підстав-
ляли свої обличчя сонцю, яке щойно визирнуло з-за хмар.

— Це, брате, фірмова страва із серії «KASHA MALASHA», зветься вона 
«Сочевичний соус», до складу якої входять овочі, які родять один раз у 
п’ять років високо в Альпійських горах Швейцарії. Соус цей готується 
4 години, і його треба регулярно помішувати! Це забирає стільки часу!

— Хочу, — з розпашілим лицем і червоними капілярами у втомлених 
очах сказав Тисавр.

— Ти… — запнувся Сябков, — мій старший брат.
— І що з того? — здивувався Тисавр. — Я все життя твій старший брат. 

То що, мені не можна їсти?
— Справа в тому, що… — молодший брат підвів очі до неба, — що ти маєш 

особливий статус, який батько тобі заповідав. Укладімо угоду: я тобі — со-
чевичний соус, а ти мені — своє первородство. І їж стільки, скільки в тебе 
вміститься, захочеш — ще приготую.

— Ти хочеш сказати, що тепер ти станеш старшим братом, а я буду 
молодшим?

— Щось на зразок того.
— О, дістав ти мене із цими родинними правилами, статусами і баталі-

ями! Кого вони зараз цікавлять? ХХІ сторіччя надворі. До того ж, я такий 
голодний, що зараз вовка з’їм і своє первородство під томатним соусом. 
Все! Його у мене більше нема. Забирай! Да-ру-ю я його тобі! І, змилуйся, 
будь людиною, дай поїсти.

Тисавр підійшов якомога ближче до паркану і гукнув до свого надійно-
го і перевіреного водія Гаврила:

— Принеси моєму брату батьків заповіт, тільки хутчіше. Ти знаєш, де 
лежать усі мої документи? Ключ від сейфу у тебе є. Поквапся.

— Звісно, пане, — гукнув той і побіг до будинку.
За десять хвилин захеканий Гаврило із заповітом у руках стояв уже біля 

Тисавра.
— Ось дивися, Сябкове, — сказав брат і розірвав батьків заповіт на 

шматки.
— Навіщо ти так, сину, — втрутився у розмову батько, який щойно пі-

дійшов до своїх дітей, — тепер все, над чим я працював, на що витратив 
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півжиття, ти не отримаєш, а спадок мій буде належати тепер молодшому — 
мовив засмучено Ейзак.

— Тисавре, любий мій, це поспішний учинок, потім жалкуватимеш про 
це, але час все розставить на свої місця; прийми мої вітання, Сябкове — те-
пер сімейні статки твої, з розумом розпоряджайся ними, коли ми з батьком 
залишимо вас, — здивовано промовила мати, вдаючи, що вона до цього зо-
всім не причетна.

— Батьку, мамо, в мене все є, у мене повні сейфи золота та цінних па-
перів; рахунки маю у нашій країні, та кілька офшорних, теж переповнені 
грошима. Порожній лише мій шлунок, від чого я дуже злий, — промовив 
старший брат і підійшов до столу, де стояв запашний сочевичний соус, сів 
і взявся до вгамовувати голоду.

— Справу зроблено, можна веселитися далі, — подумав уголос Сябків і 
сказав до всіх гостей, — сьогодні я став ще заможнішим, багатим — тож ні в 
чому собі не відмовляйте, їжте, смакуйте, моїй радості немає меж.

— І чим ти тепер займатимешся? Куди подасися? Які нові вершини під-
кориш? — запитав здивований друг Олаф.

— Ну що ж, — задумливо промовив Сябків, чухаючи потилицю, — по-
дамся в Європу — кажуть, там добре, буду намагатися примножити те, що 
маю, як справжній бізнесмен і первісток свого батька. Заведу сім’ю, хочу 
мати діток, посаджу дерево чи взагалі величезний сад, ну і, звісно, побудую 
мільярдерівський будинок.

— Сябкове, мій друже, мій тепер старший брате, не промарнуй це все: 
легко ти його отримав, так само легко можеш і втратити, — досьорбуючи 
соус, казав Тисавр — Хтозна, що тебе чекає там, у «вищому світі»? Ну бу-
вай, ще перетнемося, на одній вулиці живемо ж, — посміхнувся, розвер-
нувся і пішов до себе вирішувати питання із ремонтом електромережі, а 
потім їхати до супермаркету, щоб запасатися їжею на такі фарс-мажорні 
випадки, аби не розпрощатися ще з чимось.

Батьки, гості, друзі, затамувавши подих, спостерігали за тим, як Тисавр 
продав свій батьківський спадок за сочевичний соус. Напевне, не кожного дня 
побачиш таке диво. У вас у голові це може вміститися, бо в мене — ні?

Вступ
Вітання 
Налагодження контакту з групою 
Спів (пісні за бажанням дітей) 
Молитва 
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Основна частина
Щойно ви стали учасниками історії, яка має повчальний зміст. Вона 

розповідає про те, як правильно розставляти пріоритети в своєму житті 
і як легко, не обдумавши, можна втратити щось цінне. Отже, вона вчить 
розсудливості!

Розповісти або прочитати разом із учнями Буття 25:27–34 та про-
вести діалог.

Ця історія відображає побутову сімейну ситуацію, в якій розігруєть-
ся неоднорічна драма суперництва. Батько Ісак надає перевагу старшому 
синові Ісаву, а мати Ревека більше любить молодшого Якова. Ісав був пер-
вістком і спадкоємцем всіх обітниць Аврааму. Але Бог, знаючи всі природ-
ні здібності цих двох близнюків ще до їхнього народження, вибрав Якова 
бути засобом передачі дорогоцінного благословення, про яке Він натякав 
Ревеці (Бут. 25:23) і що лягло в основу угоди між братами (Бут. 25:31).

Постає питання: якщо Господь знав характери та здібності цих чолові-
ків, то чому не зробив так, щоб під час народження першим світ побачив 
Яків, а не Ісав? Він не міг на це вплинути? Міг. Можливо, знав, що Ісав не 
цінуватиме своє первородство, а Яків хотітиме його всіма фібрами своєї 
душі. Чи дати усьому людству урок: не хочеш бути особливим у Бога — не 
будь; відмовляєшся від усіх благословень — відмовляйся, тільки не звину-
вачуй інших у своїх бідах, зокрема і Творця.

Одного дня Ісав продав своє первородство за миску сочевичного вари-
ва для Якова, передаючи всі права на благословенну спадщину. Яків був 
вибраний, а Ісав — відкинутий. Процес обрання закінчився Яковом, а всі 
нащадки Якова були додані до вибраного народу.

Що ж таке це первородство?

Діалог із класом. Вчитель спершу слухає відповіді дітей, коментує 
і підсумовує на основі Біблії.

— Бут. 25:31 — первородний син у євреїв користувався особливими 
правами і перевагами перед своїми братами;

— Бут. 49:3 — «Рувиме, — ти мій перворідний, моя міць і початок ти 
сили моєї, верх величності й верх могутності», — казав Яків своєму 
первістку.

Переваги первородства такі:
Вихід 22:28 — посвята Господу; 
Буття 49:3 — особлива гідність; 
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Повторення Закону 21:17 — подвійна частина з батькової  
власності;
2 Хронік 21:3 — в царській сім’ї первородний успадковував пре- 
стол батька;
за відсутності батька в домі, перший син вважався за старшого. 

Чому Ісав продав своє первородство?
Він був голодним і змученим, що призвело до необдуманого і невиваже-

ного вчинку. Зрештою, Ісав не цінував свого становища у сім’ї, тому що не 
можна ось так ні з того ні з сього в одну мить, передати своє первородство. 
Зрозуміло, що людина міркувала над цим чимало часу і дійшла висновку, 
що воно не є цінністю для неї.

Не варто на голодний шлунок, чи будучи втомленими, ухвалювати 
такі рішення, які потягнуть за собою неминучі наслідки. Ухвалюючи те чи 
інше рішення, потрібно просити поради у Бога, Який краще знає, що для 
нас правильно, адже Він бачить нас і наше майбутнє життя, тобто те, яким 
воно може бути за правильно ухваленого рішення.

Практичне застосування істини
Вчитель показує дітям дві купюри. Одна з них справжня номіналом 100 

грн, а інша — сувенір номіналом 100 євро. Дітям потрібно сказати, яку ку-
пюру вони хотіли б отримати на День народження. Звісно, більшість обе-
ре справжні гроші. А фальшиві, які б яскраві вони не видавалися, нікому 
не потрібні, адже за них нічого не купиш. Дивно було б, якби відкинули 
справжнє і вибрали підробку. Проте, на жаль, часто в житті ми так і роби-
мо. І це стосується не тільки грошей. Йдеться про нашу душу. Як це відбу-
вається? Господь пропонує нам справжні скарби, які не втратять значення 
навіть у вічності. Це Боже Слово, Божий страх, Божа нагорода. Проте ми 
часто ці скарби добровільно міняємо на підробки.

1. Скажімо, Боже Слово ми замінюємо комп’ютерними іграми чи со-
цмережами. Варто лише проаналізувати, як часто ми читаємо Бі-
блію і переглядаємо новини в смартфонах. Диявол краде наш час, 
підсовуючи нам фальшиву цінність.

2. Змалечку знаємо, що казати неправду чи вживати нецензурну лек-
сику — гріх, проте так часто страх Божий замінюємо бажанням бути 
прийнятими чи популярними у товаристві. Так часто ми пересту-
паємо через Божі принципи для того, щоб нас поважали однолітки. 
На жаль, популярність у людських очах буває значно важливішою, 
ніж страх і покора перед Всемогутнім Творцем.
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3. Часто трапляється й так, що ми хочемо задовольнити власні ба-
жання, отримати тимчасове задоволення і задля цього платимо не-
помірно високу ціну. Господь приготував у небесах нетлінну наго-
роду для вірних Йому людей, проте цю нагороду можна втратити, 
обравши щось тимчасове. Як часто з вуст підлітків можна почути 
фрази «Бери від життя все», «Не відмовляй собі у задоволенні», «В 
житті треба спробувати все». За цими словами нерідко стоять алко-
голь, наркотики, нічні клуби, аморальні стосунки з протилежною 
статтю. І так часто диявол обманює молодь, переконавши їх у тому, 
що саме ці тимчасові речі дають щастя. Та варто пам’ятати, що і це 
підробка, обравши яку, ми втрачаємо прекрасну вічну нагороду.

Для того, щоб діти краще запам’ятали цю бесіду, можна схематич-
но ілюструвати розповідь, проводячи паралелі «Боже Слово» — «Ін-
тернет», «Божий страх» — «Популярність», «Божа нагорода» — «Тим-
часові втіхи».

Ці фальшиві цінності актуальні не лише для дітей, але й для до-
рослих. Так хочеться, аби, навчаючи дітей берегти Божі скарби, ми 
завжди аналізували й берегли власне серце. Нехай Господь нам у 
цьому допоможе!

Висновки
Запорука успіху в будь-якій сфері — це передусім правильно розстав-

лені пріоритети, які легко можна почерпнути зі сторінок Біблії, де чітко 
написано, як правильно чинити, щоб зберегти духовні цінності. А на при-
кладі необачних та бездумних людей, їхніх помилках доречно повчитися 
життєвій мудрості. Біблія — це саме той порадник, в якого є дієві відповіді 
на будь-яке запитання. Твоя справа — поставити це запитання Богу і від-
найти на нього правильну відповідь на сторінках Його Книги.

Після завершення уроку дітей пригощають сочевичним супом-пюре із 
сухариками, або всі вихованці та волонтери табору смакують цією стра-
вою під час обіду.

Рецепт приготування додається в конспекті уроку.

Молитва
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Суп-пюре із червоної сочевиці з сухариками

Приготування сучасного супу

Про цю страву говорили в історії кулінарії тисячі років тому. Тому ніхто 
достеменно не знає її першого рецепту. Сьогодні сочевицю можна приго-
тувати на будь-який смак: із грибами, томатами і навіть картоплею. Однак 
на біблійному уроці хотілося б пригостити вихованців таким сочевичним 
супом, який був би максимально наближеним до часів Якова, але і відпо-
відав би смакам сучасних дітей. Тому доречні кулінарні пікантності нам не 
зашкодять.

Сочевицю промити і варити у підсоленій воді на малому вогні до повно-
го приготування. За 10–15 хвилин до цього додати підсмажену на олії ци-
булю з морквою, також лавровий листок, щіпочку чорного меленого пер-
цю, декілька грамів масла, свіжого вичавленого лимонного соку. За бажан-
ням можна присмачити страву тертим на великій тертці твердим сиром.

Подається суп-пюре у піалах зі сметаною (якщо у страву додано твер-
дий сир — то без сметани) та сухариками із білого хліба.

«ЄВРЕЙСЬКІ ПОСИДЕНЬКІ»
Після вистави команди мають час підготуватися до міні-трапези. Вони 

прикрашають свій стіл і самі вбираються. Грає єврейська музика.
Головним персонажем на посиденьках є Яків (одягнений у стародавній 

одяг. Куточок, де він буде варити кашу, відповідно оформлений — обвіша-
ти шкурами тварин, скатертини, килимки, вогнище).

Мойша представляє Якова як свого прапрапрапрапрапрадіда по бабу-
синій лінії і допомагає Якову у приготуванні.
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Команди займають свої місця за столом і смакують сочевичною 
кашею.

Відео «Музичні мотиви» (у вкладенні файл) можна використати як за-
гальну розминку під час приготування їжі.

ВЕЧІРНЄ ЗІБРАННЯ
1. Новини. Про події дня. Нагородження команди переможця за та-

бірну гру.
2. Конкурс. Локшина по-єврейськи. Діти на швидкість повинні на-

мотати шнурок на шпульку. Але все не так просто ☺. Див. мал.

За конкурси нагороджуєте цукерками, 2–3 штучки.

124
«ЦЕ СМАЧНО»
Програма для проведення християнських таборів



3. Відео. «Берегите друг друга». Як важливо бути щедрими і добро-
зичливими. Бачити потреби інших і НЕ НА ПОКАЗ, БЕЗКОРИС-
ЛИВО їм допомагати.

4. Музикальний виступ. Єврейські мотиви.
5. Конкурс. Потрібно викликати 3–4 учасника і кожному дати пові-

тряну кульку. Він повинен, надувши кульку, захопити нею папе-
рову скляночку. Ненадуту кульку опускаємо в склянку і надува-
ємо, доки вона не заповнить простір склянки і її можна буде під-
няти і перенести на інший кінець столу. Дітям потрібно перенести 
5–6 склянок. Див мал.

6. Матеріальний збір для Мойші. Виходить Мойша з великою валі-
зою і прощається з дітьми, оскільки його чекає далека дорога піш-
ки, бо всі кошти він витратив на дорогу до табору і запрошення 
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на виставу. Дітям пропонують допомогти Мойші хто чим зможе, 
окрім грошей. Мойша ходить із торбинкою і збирає у дітей гостин-
ці. Саме тому ми пропонували за перемогу в конкурсах чи табірній 
грі давати трохи більше цукерок. Мойша щиро дякує тим дітям, які 
виявилися щедрими і благословляє їх.

7. Проповідь.
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ДОДАТКИ
Додаток 1

1. КИШЕНЯ
2. ЗЕЛЕНИЙ
3. КОКОС
4. ПІРАТ
5. ПРАПОР
6. ПРОВІДНИК

1. ДЗЕРКАЛО
2. ОКЕАН
3. ЗЕБРА
4. ПОРТФЕЛЬ
5. ПОРТ
6. ДОПОМОГА

1. ДОЛАР
2. ПІДЖАК
3. ОБРУЧКА
4. ВЕСІЛЛЯ
5. ЛАВА
6. ПАПІР

1. СІМ
2. НУЛЬ
3. ТЕЛЕФОН
4. РАКЕТА
5. КУКУРУДЗА
6. СОНЯХ

1. БЕЙСБОЛ
2. СОНЦЕ
3. ЯГОДА
4. КІСТКА
5. ОДЯГ
6. БРОВА

1. ПАНДА
2. ШУБА
3. ЧОВЕН
4. ВОДОСПАД
5. МІСЯЦЬ
6. СОДА

1. БАСЕЙН
2. ЛЯЛЬКА
3. ТЕМПЕРАТУРА
4. ВИСОКИЙ
5. МАСАЖИСТ
6. ГОТУВАТИ

1. СЛИЗЬКИЙ
2. КАНІКУЛИ
3. КІНОТЕАТР
4. КЕТЧУП
5. ГРАНАТ
6. БАТОН

1. РАВЛИК
2. СЛЬОЗА
3. ЛИЦАР
4. КИНДЖАЛ
5. ЧЕРЕПАХА
6. ПЕРЕЦЬ

1. БЛАГОСЛОВЛЯТИ
2. ТЕАТР
3. ГОРОХ
4. СУП
5. БІЛКА
6. ЖУРАВЕЛЬ

1. ДУХ
2. ПЕРЕРВА
3. ІНЖЕНЕР
4. МІКРОХВИЛЬОВА 

ПІЧ
5. КІЛОК
6. ТОРТ

1. ЛИСТОНОША
2. СКЕЛЕТ
3. ЧАЙНИК
4. ХЛІБ
5. ЄВРЕЙ
6. СОНЯЧНІ 

ОКУЛЯРИ 

1. ТАНЕЦЬ
2. НАФТА
3. ГОЛОВА
4. ПОМИЛКА 
5. ПІЦА
6. ДЗЮДО

1. ЛЕБІДЬ
2. МОРОЗИВО
3. ЯЙЦЕ
4. ПАЦІЄНТ
5. АКВАРІУМ
6. ВЕЛОСИ ПЕД

1. ЛАБІРИНТ
2. ПІДКОВА
3. ДЕНЬ 

НАРОДЖЕННЯ
4. ІСУС ХРИСТОС
5. КІНЬ
6. БДЖІЛКА

1. ВІСЛЮК
2. МУЗИКАНТ
3. ПОВАР
4. КВИТАНЦІЯ
5. КАРТОПЛЯ
6. ЛЯЛЬКА

1. ПОНЕДІЛОК
2. РАДІО
3. МАМА
4. СТРАУС
5. АКУЛА
6. БУДИЛЬНИК

1. ЇЖАК
2. АНАНАС
3. КОРОВА
4. ЦЕРКВА
5. ЛІКАР
6. ЧОВЕН

1. ЛІС
2. ГРИБ
3. МЕЧ
4. ВЕЛИКОДНЄ 

ЯЙЦЕ 
5. ПЕПСІ
6. ЯБЛУКО

1. ФОТОГРАФ
2. ЛИСИЦЯ
3. ПЕЛЬМЕНІ
4. БАЗАР (РИНОК)
5. ОКУНЬ
6. ЛІТАК

1. ПАПІР
2. ЗМІЙ
3. РІЧКА
4. СЛИВКА
5. КОТЕНЯ
6. КУРКА

1. ГРІХ
2. ВЧИТЕЛЬ
3. МОРОЗИВО
4. МЕТЕЛИК
5. ПОМІДОР
6. ФАРШ

1. КОСА
2. ШВИДКА 

ДОПОМОГА
3. ШОКОЛОДКА
4. ПИРІГ
5. ОВЕЧКА
6. СИР

1. ПАВУК
2. ПАРАШУТ
3. ВУЛИЦЯ
4. ФІНІК
5. СОНЦЕ
6. ОКЕАН

1. ПОШТОВА 
СКРИНЬКА

2. ПІСОК
3. ОЛІВЕЦЬ
4. МОРЯК
5. БУДИНОК
6. САЛАТ

1. ВИСТАВА
2. БІЛЕТ
3. ХРЕЩЕННЯ
4. АВТОМОБІЛЬ
5. ВИШНЯ
6. ОСЕЛЕДЕЦЬ

1. КОРИДОР
2. ГРУША
3. ГРАБІЖНИК
4. БІНОКЛЬ
5. СОЛОМОН
6. ЛОСЬ

1. ШАФА
2. СИРОТА
3. ЧЕРЕШНЯ
4. ВАРЕННЯ
5. ВОДОРОСТІ
6. МЕДАЛЬ

1. ПАНТЕРА
2. ТИТАНІК
3. ЗЕРНЯТА
4. ЧІПСИ
5. ГОРОХ
6. ЧАЙНИК

1. ГІЛОЧКА
2. ЧОРНИЦЯ
3. СМЕТАНА
4. МОРКВА
5. КАПКАН
6. РІЧКА

1. МОРОЗИЛЬНА 
КАМЕРА

2. МУЗИЧНА 
ШКОЛА

3. ПОТЯГ
4. ЖЕЛЕ
5. ВОГНЕГАСНИК
6. ВИДЕЛКА

1. ЗАЄЦЬ
2. ЗОЗУЛЯ
3. СІРНИКИ
4. ТЕМПЕРАТУРА
5. СКЕЙТБОРД
6. ЯЩІРКА

1. ПОЛУНИЦЯ
2. МЕЧ
3. ГЕЛЬ
4. ХОБІ
5. ВІТЕР
6. ЗУБНИЙ ЛІКАР

1. БОБЕР
2. БІЛИЗНА
3. СТОМАТОЛОГ
4. М’ЯЧ
5. ПЕЙЗАЖ
6. БАНАН

1. ТРОЯНДА
2. БУРЯК
3. РУЧКА
4. РИБА
5. ПІВЕНЬ
6. МОЛОТОК
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1. ПОДУШКА
2. СНІЖИНКА
3. МАСКА
4. ОГІРОК
5. ПЕНСІОНЕР
6. ТЕЛЕФОН

1. ОГІРОК
2. ОКЕАН
3. КОЛГОТИ
4. ГУСКА
5. ШУБА
6. КАТЕР

1. ПЕРИЛА
2. СМАК
3. ТУМАН
4. ЗОЛОТО
5. КРІТ
6. СПЕЦІЇ.

1. ВУЛКАН
2. ГОДИННИК
3. БОРЩ
4. БАТАРЕЯ
5. ОПЕРАЦІЯ
6. ПАПКА

1. ПАКЕТ
2. ЗУБОЧИСТКА
3. ПЛЯЖ
4. КОМПОТ
5. НАСТАВНИК
6. ЗАПАХ

1. РУКАВИЧКИ
2. УЧЕНЬ
3. КОЛИСКОВА
4. КОТЛЕТА
5. СТРІЛА
6. ЛАК

1. СІЛЬ
2. ГУБА
3. МІНУС
4. СТАТУЯ
5. ПАРОЛЬ
6. ДЕРЕВО

1. МЛИНЕЦЬ
2. КАШЕЛЬ
3. МУХА
4. ЩОДЕННИК
5. КАПУСТА
6. ПЕЧИВО

1. ОСІНЬ
2. КОМАР
3. СТІНА
4. ШОСЕ
5. ХІРУРГ
6. ЛІХТАР

1. ВАННА
2. КВАРТИРА
3. ПАЛАТА
4. ЧАЙ
5. КАВА
6. МОЛИТВА

1. ЛИМОН
2. ВЕГЕТАРІАНЕЦЬ
3. КЛАВІАТУРА
4. СУМКА
5. ФЛОМАСТЕР
6. ВІЇ

1. ГАМБУРГЕР
2. ФАРБИ
3. ВОЛОГІ 

СЕРВЕТКИ
4. КРЕМ
5. ТЕЛЯ
6. ТРАВА

1. СВИНЯ
2. МАСЛО
3. ВИХІД
4. ПАРТА
5. МОТОЦИКЛ
6. АПЕЛЬСИН

1. НОЖИЦІ
2. ПОНІ
3. ПОТРЕБА
4. ХРЕБЕТ
5. ЙОГУРТ
6. ОКУЛЯРИ

1. ТРАМВАЙ
2. ВАРЕНИК
3. ВІСК
4. ДЕТЕКТИВ
5. ДРОВА
6. БОБЕР

1. КИШЕНЯ
2. ЗЕЛЕНИЙ
3. КОКОС
4. ПІРАТ
5. ПРАПОР
6. ПРОВІДНИК

1. ДЗЕРКАЛО
2. ОКЕАН
3. ЗЕБРА
4. ПОРТФЕЛЬ
5. ПОРТ
6. ДОПОМОГА

1. ДОЛАР
2. ПІДЖАК
3. ОБРУЧКА
4. ВЕСІЛЛЯ
5. ЛАВА
6. ПАПІР

1. СІМ
2. НУЛЬ
3. ТЕЛЕФОН
4. РАКЕТА
5. КУКУРУДЗА
6. СОНЯХ

1. БЕЙСБОЛ
2. СОНЦЕ
3. ЯГОДА
4. КІСТКА
5. ОДЯГ
6. БРОВА

1. ПАНДА
2. ШУБА
3. ЧОВЕН
4. ВОДОСПАД
5. МІСЯЦЬ
6. СОДА

1. БАСЕЙН
2. ЛЯЛЬКА
3. ТЕМПЕРАТУРА
4. ВИСОКИЙ
5. МАСАЖИСТ
6. ГОТУВАТИ

1. СЛИЗЬКИЙ
2. КАНІКУЛИ
3. КІНОТЕАТР
4. КЕТЧУП
5. ГРАНАТ
6. БАТОН

1. РАВЛИК
2. СЛЬОЗА
3. ЛИЦАР
4. КИНДЖАЛ
5. ЧЕРЕПАХА
6. ПЕРЕЦЬ

1. БЛАГОСЛОВЛЯТИ
2. ТЕАТР
3. ГОРОХ
4. СУП
5. БІЛКА
6. ЖУРАВЕЛЬ

Використані джерела:
1. Біблія або Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту, пе-

реклад проф. Івана Огієнка. (К.: Українське біблійне товариство, 
2002): 1376.

2. Генрі Геллей. Біблійний довідник Геллея (Торонто: Всесвітня хрис-
тиянська місія, 1985): 857.

3. Малий біблійний енциклопедичний словник, переклад М. Забо-
лотного: 391.
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РАНКОВА ЛІНІЙКА
На початку лінійки збираємо дітей на галявині і проводимо міні-гру 

«Ві-не-грет». Правила гри: граємо як у «чу-ва-чі», тільки замість цих 
складів кажемо: «Ві-не-грет». Діти так само показують камінь (кулак) но-
жиці (два пальці) «папір» (випростана долоня). Діти розходяться по полю 
і діляться на пари і кожен один раз вибиває «ві-не-грет», хто програв чі-
пляється «паровозиком» за переможця, потім переможець зі своїм «хвос-
тиком» підходить до іншого, і якщо він програв, то вже вся його шеренга 
стає у хвіст до переможця. У такий спосіб утворюється довгий «парово-
зик», який рухається по галявині, в голові якого переможець, а у хвості 
останній переможений.

Сцена оформлена, як для кулінарного шоу.

1. Вікторина. Опитування з тем попередніх уроків + золоті вірші.
2. Діалог ведучих. Веня і Грета виходять у фартухах і кухарських 

ковпаках на голові.
Веня: Привіт, Грето, ти як? Добре вчора посмакували сочеви-

цею? Якби українці їли замість картоплі сочевицю, я був 
би дуже радий.

Грета: А чи знаєш, Веню, що майже сто років тому Україна по-
сідала одне з перших місць у світі з вирощення сочевиці. 
А в роки війни цей продукт багатьох рятував від голоду. 
Але сьогодні все змінилося. Україна посідає третє місце 
у світі за кількістю споживання картоплі — понад 130 кг 
на душу населення.

Веня: Ого! Оце так картопляні шанувальники. Можливо, це і 
добре, я не зміг би їсти равликів, як французи.

130
«ЦЕ СМАЧНО»
Програма для проведення християнських таборів



Грета: Та що там равликів, а черв’яка не хотів би 
скуштувати???

Веня: О ні, це не для мене.
Грета: Для нас з’їсти черв’яка видається диким та огидним, а в 

Таїланді підсмажених в олії і поданих як гарнір бамбу-
кових черв’яків їдять так само спокійно, як ми картопля-
не пюре. Пропонуємо вам добірку фактів про незвичні 
гастрономічні смаки та приголомшливі страви з різних 
країн світу.

Веня: Традиційною стравою ескімоської та чукотської кухні 
є мактак — заморожене китове сало і шкіра. Переважно 
мактак їдять сирим, проте його також маринують чи об-
смажують у сухарях. У суворих і ворожих для людини 
умовах Крайньої Півночі мактак є цінним джерелом ві-
таміну С, аскорбінової кислоти та вітаміну D.

Грета: Одна з найскладніших страв у світі — фарширований 
верблюд. Це традиційна страва кочових племен Сходу 
та головна страва на заможних весільних столах. Також 
вона входить до книги рекордів Гіннеса, як унікальна 
і найбільша страва, що готується в ресторанах. Варе-
ні курячі яйця тушкують всередині риби, після цього 
рибу тушкують у курці. Потім тушковані в такий спо-
сіб кури тушкують у смаженому барані. Після цього ба-
рана поміщають у тушу верблюда і закопують у пісок, а 
зверху розпалюють багаття, яке горить до повного при-
готування верблюда. Головна умова — дотримуватися 
послідовності.

Веня: Новинкою в японській кулінарії, яка стрімко набуває 
популярності, стало печиво з осами. Насправді, це рисо-
ві крекери з вареними дикими осами. Таке печиво багате 
на білок, жирні кислоти та вітаміни.

Грета: Основним доступним і безкоштовним джерелом білка 
для багатьох бідних жителів у Південній Африці є мопа-
не — відварені та висушені на сонці гусениці метелика, 
мопане є делікатесом, гусениць вирощують на спеціалі-
зованих фермах і навіть подають у деяких ресторанах.
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Веня: Мешканці Камбоджі від голоду в роки комуністичного 
правління червоних кхмерів були змушені їсти смаже-
них павуків. Страва набула великої популярності, на-
віть досі в Камбоджі можна придбати на ринку смаже-
них тарантулів.

Грета: А як тобі китайські «тисячолітні яйця»? Процедура при-
готування починається з того, що на свіже, сире качине 
яйце наносять лужну суміш, до складу якої входить ри-
сове лушпиння, подрібнене чайне листя, сіль, зола, вапно 
і вода. Після цього яйце щільно закривають у горщику 
або закопують у землю, де воно зберігається до ста днів 
без доступу повітря. Так сунхуадань стає консервова-
ним продуктом, воно залишається «свіжим» до кількох 
років.

Веня: На полицях японських магазинів часто можна побачити 
дивне паковання, яке «дивиться» на покупців риб’ячими 
очима. У багатьох ресторанах Японії, де готують суші, 
вам запропонують скуштувати тушковані очі тунця.

Грета: А в традиційній корейській кухні готують страву з жи-
вого восьминога, приправленого олією і посипаного кун-
жутом. Живого восьминога ріжуть на дрібні шматочки 
та подають, поки він ще ворушиться. Не хотіла б я від-
чути щупальця восьминога у себе в роті.

Веня: Як добре, що наші кухарі дотримуються традицій при-
готування української кухні, і ми не змушені куштувати 
такі «делікатеси».

Грета: Пропоную, щоб сьогодні після обіду кожна команда 
по-особливому подякувала поварам за смачну їжу. А за-
раз нам слід вже спробувати і самим щось приготува-
ти, останній день все-таки. Як щодо салату «Вінегрет»? 
Я ось і рецепт маю.

Веня: Ой, нащо нам рецепт, і так все зрозуміло. Всього наси-
пав, змішав і готово.

Вмикається весела музика і ведучі починають готувати.

Міні-сценка приготування страви — салату. Веня готує без рецепта, 
Грета за рецептом. Веня «на око» сипле сіль, перець, борошно, різні ін-
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гредієнти, створюючи непривабливе місиво. Грета, навпаки, кладе все за 
рецептом.

Веня: Готово! (Пропонує дітям скуштувати).

Грета: Все-таки, Веню, треба все робити за рецептом. А наші 
дітки ще й золоті рецепти знають, то чому б, маючи ці 
рецепти та знаючи їх, не практикувати їх у житті?

Веня: (Куштує свою страву і випльовує відразу). Так, Грето, ти 
таки маєш рацію, треба користуватися рецептом.

Режисер запрошує дітей на урок-квест.

УРОК-КВЕСТ
Тема уроку:  Найкраща ресторація.

Мета: 
освітня : з’ясувати, де і у кого шукати відповіді на всі життєві 
запитання;

виховна : виховати в дітей щире бажання досліджувати Біблію та 
знаходити саме в ній відповіді на запитання, які їх цікавлять, ре-
цепти для їхнього життя.

розвивальна : розвивати у дітей прагнення читати і вивчати Слово 
Боже.

Біблійна основа:  «Просіть — і буде вам дано, шукайте — і знайдете, сту-
кайте — і відчинять вам». Мт. 7:7, Пс. 118.

Найважливіша думка уроку:  Є лише Один, хто знає усі рецепти жит-
тя — Ісус Христос.

Ключовий вірш:  «Просіть — і буде вам дано, шукайте — і знайдете, сту-
кайте — і відчинять вам». Мт. 7:7.

Обладнання:  Все необхідне для квесту.
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Хід уроку
Це останній урок у цьому таборі, під час якого ви матимете чудову мож-

ливість достукатися до дитячих сердечок.
Він пройде у вигляді квесту. Вам потрібно докласти якнайбільше зу-

силь, щоб діти не просто цікаво провели час у грі, але і зробили важливі 
для себе висновки.

Передусім з’ясуймо, що ж таке квест. Вікіпедія каже, що квест — це ама-
торське спортивно-інтелектуальне змагання, основою якого є послідовне 
виконання заздалегідь підготовлених завдань командами або окремими 
гравцями.

Ви також звернули увагу на словосполучення «ЗАЗДАЛЕГІДЬ ПІД-
ГОТОВЛЕНИХ»? Так, так, ви вже розпочинаєте готуватися.

Цей урок особливий тим, що ви можете коригувати його відповідно до 
типу табору, місця його проведення та вікових категорій дітей Ретельно 
продумайте всі деталі та підготуйтеся ще до початку табору.

Основні правила гри:
— На території табору заховано 5–7 коробок (залежно від часу, відве-

деного для уроку, та віку дітей) різного розміру та різних кольорів, 
тому вам потрібно заздалегідь узгодити кольори з наставниками 
груп. Кожна команда повинна шукати коробки свого кольору.

— Діти починають шукати коробки від найменшої до найбільшої.
— Кожна коробка захована у різних частинах території табору. Щоб 

дізнатися, де вони знаходяться, команда має розшифрувати 
підказки.

— У кожній коробці є предмети, які знадобляться командам для ви-
конання наступного завдання.

— Разом із дітьми постійно знаходиться наставник, який контролює 
процес гри та може допомагати дітям, якщо вони просять. Не бій-
теся допомогти команді, підказати, якщо потрібно, демонструючи 
в такий спосіб, що вони можуть звертатись за допомогою до людей, 
які вірять Богу і мають стосунки з Ним.

— У кожній коробці є червоний конверт, діти не мають права відкри-
вати його аж до закінчення гри. У кожному конверті знаходиться 
частинка ключового вірша. «Просіть — і буде вам дано, шукайте — і 
знайдете, стукайте — і відчинять вам». (Мт. 7:7). Перед тим, як від-
крити приз, діти повинні відкрити всі ці конверти та скласти вірш, 
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вони можуть використати Біблію, щоб перевірити. І саме тоді на-
ставник повинен зробити висновки квесту. Це дуже важлива части-
на уроку, до якої також необхідно добре підготуватися. Висновки 
повинні бути короткими, змістовними і зрозумілими для дітей.

— Напишіть на кожному конверті слова ЗАВДАННЯ або ПІДКАЗ-
КА відповідно до їхнього вмісту, щоб діти розуміли, який конверт 
їм потрібно відкрити першим.

— Після кожного завдання в уроці ви знайдете висновок, який по-
трібно донести до дітей. Ви це можете зробити так: сказати його 
команді відразу після виконання завдання, тобто перед відкрит-
тям підказки; зробити загальний висновок після закінчення квес-
ту, нагадуючи кожне пройдене завдання; а найкраще буде, якщо ці 
висновки залишаться дітям на пам’ять у надрукованому вигляді. 
Тобто, кожен може отримати аркуш із висновком після виконання 
завдання у кожній з коробок і вклеїти його в шаблон, отриманий 
перед початком гри. Або ж ви можете видати кожній дитині неве-
личку баночку чи коробочку, яку діти будуть поступово заповняти 
висновками у вигляді маленьких сувоїв (згорнутих у трубочку ар-
кушиків, перев’язаних стрічкою).

— У найбільшій (останній) коробці знаходиться ключ і підказка, що 
саме діти можуть цим ключем відкрити. За закритим замком їх 
чекає сюрприз. (Також ви можете залишити невеличкі гостинці у 
кожній коробці для заохочення для дітей).

Варіанти підказок, де можуть бути заховані коробки. (Оберіть ті, які 
вам до вподоби, або ж найкраще підходять саме вашій групі. Перших 9 під-
казок є розробленими (додаток):

1. Адміністрація (шифровання).
2. Джерело (ребус).
3. Намет (кросворд).
4. Їдальня (квадрат із буквами).
5. Футбольне, волейбольне, баскетбольне поле (набір букв).
6. Координатор (книга «Люблю Ісуса», посібник для вчителя).
7. Батут (антоніми).
8. Вода (марки машин).
9. Ваше слово (номер телефону).
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10. Підказкою може слугувати надруковане фото того місця, де зна-
ходиться коробка.

11. Підказку можна написати на папері за допомогою розтопленого 
воску. Щоб дізнатися відповідь, потрібно зафарбувати аркуш ко-
льоровими олівцями.

12. Також можна використати покажчики у вигляді слідів тварин, сма-
коликів, нитки тощо.

13. У фразі, з якої складається підказка, можуть бути переплутані сло-
ва. Щоб дізнатися, що робити далі, гравцям необхідно розставити 
їх у правильному порядку.

14. Завдання пишеться задом наперед, і його потрібно прочитати 
правильно.

15. Підказка наноситься на папір за допомогою молока. Разом із ар-
кушем учасники отримують свічку і запальничку, завдяки теплу 
від вогню яких слова повинні проявитися і скерувати гравців до 
наступного пункту.

16. Використовується цифрове шифровання слів. Наприклад, замість 
кожної літери пишеться її порядковий номер в алфавіті. Ключ до 
розгадки  необхідно відгадати або виграти на одному з попередніх 
етапів.

17. Як завдання для квесту в приміщенні можна використовувати 
предмет, що знаходиться в кімнаті в кількох примірниках, в одно-
му з яких заховано вказівки щодо подальших дій. Це може бути 
книга, коробка, тумбочка тощо.

18. Послання також можна викласти магнітами, шишками, піском, ка-
мінням тощо.

19. Записки з підказками можна заховати всередині печива, цукерок 
та інших продуктів.
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7.

Завантажити книгу можна 
за цим посиланням: 
http://www.programa.site/1678-2/
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Вам потрібно підготувати на одну більше підказок, ніж коробок, бо пер-
шу підказку команда отримує від наставника, а всі наступні будуть лежати 
в коробках. Остання підказка вкаже місце, де знаходиться приз для коман-
ди. Все, що діти знаходять у коробках, і самі коробки вони носять із собою 
до закінчення квесту.

Перша коробка
Наставник дає команді конверт із зашифрованим місцем, де знаходить-

ся перша, найменша коробка. Коли діти розгадують завдання та знаходять 
коробку, вони її відкривають і знаходять конверт із наступним завданням:

«Для того, щоб відкрити конверт із підказкою, вам необхідно 
зробити таке:

Виберіть фото, яке вам найбільше подобається, і зробіть ана-
логічну фотографію, з такою ж поставою та мімікою. Фото по-
трібно скинути на вайбер (вказуєте номер телефону координа-
тора) або ж сфотографувати на телефон наставника.

Коли надішлете фото, можете відкривати конверт із підказ-
кою, де шукати наступну коробку.

P. S. Герой фото, яке буде найбільш схоже до оригіналу, ввечері 
отримає нагороду!»

У першій коробці діти знаходять:

— конверт із завданням,
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— конверт із підказкою, де знаходиться наступна коробка,
— фото, які діти будуть наслідувати,
— ручки,
— аркуші чи блокнот,
— червоний конверт.

Дивлячись на інших людей, ми іноді намагаємося відтворити їхнє 
життя, думаючи, що у них все дуже добре. Але ми бачимо лише ма-
леньку частину. Порівнюючи себе з ними, ми хочемо знати, чому у 
них так, а в нас по-іншому. Всі відповіді на ці запитання можна зна-
йти у Біблії.
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Друга коробка
Знайшовши другу коробку діти отримують наступне завдання:

«Вітаю вас, ви на правильному шляху. Для того, щоб відкрити 
підказку з місцем знаходження наступної коробки, вам потрібно зі 
слова НАВУХОДОНОСОР скласти 20 слів. Просто? Тоді вперед!»

НАВУХОДОНОСОР
Дно Сон Хан Дух Ура Сад Вухо Роса Ворс Нора Сова Руда Руно 

Вода Анонс Ворон Донор Дрова Народ Раунд Судно Ворона Основа 
Хоровод

У другій коробці діти знаходять:
— конверт із завданням,
— конверт із підказкою, де знаходиться наступна коробка,
— аркуш, на якому вони записують 20 слів,
— карту України (є в додатках),
— скакалку,
— червоний конверт.

Здається, одне слово, а скільки можна скласти ще слів із нього. Так 
і з Біблією, коли читаємо одне ж і те місце декілька разів, Бог що-
разу відкриває нам щось нове, а те, чого раніше не помічали, стає 
таким зрозумілим.

Третя коробка
Наступним завданням буде:

«Перед вами карта нашої прекрасної України. Вам потрібно 
знайти 10 населених пунктів із переліку та позначити їх на кар-
ті. Карту з позначеними містами забираєте з собою. А, ледь не 
забула, не даремно ж ви у коробці знайшли скакалку. Весь час, поки 
ви будете шукати ці міста, один із вас повинен стрибати на ній. 
Звичайно, ви можете час від часу змінювати один одного.

Вперед: Диканька, Амвросіївка, Білопілля, Хмільник, Тячів, Го-
родок, Арбузина, Рені, Ватутіне, Річки, Близнюки, Лугини.

Якщо 10 населених пунктів є, тоді гайда відгадувати наступну 
підказку».

Ви можете спростити умови, вказавши 5 міст, або ж уточнивши області, 
в яких знаходиться це місто.
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1. Диканька (Полтавська),
2. Амвросіївка (Донецька),
3. Білопілля (Сумська),
4. Хмільник (Вінницька),
5. Тячів (Закарпатська),
6. Городок (Львівська),
7. Арбузина (Миколаївська),
8. Рені (Одеська),
9. Ватутіне (Черкаська),
10. Річки (Чернігівська),
11. Близнюки (Харківська),
12. Лугини (Житомирська).

У третій коробці діти знаходять:

— конверт із завданням,
— конверт із підказкою, де знаходиться наступна коробка,
—  різноманітний одяг, прикраси, шапки, окуляри (все, чим можна 

замаскуватися),
— червоний конверт.
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Пам’ятайте, що від того, наскільки довго ви будете шукати відпо-
відь на своє запитання, залежить не тільки ваше життя. Нам здаєть-
ся, що знайти відповідь на важливе питання допоможе думка бло-
гера, психолога, коуча, але женучись за думкою людей, ми тільки 
згаємо свій час. Лише Бог відповість настільки влучно, вчасно та 
правильно на всі 100%, що ви будете здивовані. Не змушуйте лю-
дей, які поруч, «стрибати до втрати свідомості», шукайте відповіді 
у Бога через Біблію.

Четверта коробка
У четвертій коробці діти знаходять таке завдання:

«Нумо до справи. Речі в попередній коробці ви отримали не про-
сто так. Оберіть когось із команди і змініть його до невпізнан-
ності, використовуючи ці речі. Обов’язково зробіть фото до та 
після.

А після виконаного завдання швидше відкривайте конверт із 
підказкою, де знаходиться наступна коробка».

У четвертій коробці діти знаходять:

— конверт із завданням,
— конверт із підказкою, де знаходиться наступна коробка,
— книгу, хліб, камінь, гроші, взуття, аркуш, воду, посудину, ремінець 

від взуття, свічку, пояс, корабель, волосину, хмиз, серце,
— червоний конверт.

Будьте з Богом справжніми, щирими і відкритими. Не використо-
вуйте маски, тому що Він знає вас краще, ніж будь-хто інший. Не 
думайте, як правильно поставити Богу питання, в якому образі до 
Нього звернутися. Просто будьте собою.

П’ята коробка
У цій коробці діти знаходять Біблію та 15 надрукованих на аркушах по-

силань на біблійні тексти (або менше, якщо ви обмежені часом або цього 
потребує вік дітей). Читаючи біблійні тексти за цими посиланнями, діти 
повинні з’ясувати, про які речі йдеться і біля кожного аркуша покласти 
відповідний предмет, знайдений у попередній коробці.

145



День 6
ВЕЛИКА РЕСТОРАЦІЯ

«У вас є Біблія, посилання на біблійні тексти та речі, які ви принесли з 
попереднього пункту. Вам потрібно до кожного посилання знайти відповід-
ну річ, про яку там ідеться. Вперед!»

1. «Першу книгу я написав про все, Теофіле, що Ісус почав робити й 
навчати» (Дії 1:1).

2. «Перебували вони постійно в навчанні апостолів і в братерській 
спільності, в ламанні хліба та молитвах» (Дії 2:42).

3. «Він є каменем, знехтуваний вами, будівничими, — камінь, що став 
наріжним» (Дії 4:11).

4. «... мав поле; він продав його, а гроші приніс і поклав біля ніг апос-
толів» (Дії 4:37).

5. «І сказав йому Господь: «Зніми взуття зі своїх ніг, бо місце, на яко-
му стоїш, — це свята земля!» (Дії 7:33).

6. «...попросив у нього листи у Дамаск — до синагог, щоб привести 
зв’язаними в Єрусалим тих, кого знайде з того напряму вчення, — 
чоловіків і жінок» (Дії 9:2).

7. «Тим часом вони, мандруючи дорогою, під’їхали до якоїсь води. 
Скопець каже: «Ось вода, що ж забороняє мені охреститися?» (Дії 
8:36).

8. «Сказав же йому Господь: «Іди, бо для Мене посудина він є вибрана, 
щоб понести Моє Ім’я до народів, до царів і до синів Ізраїля’ (Дії 
9:15).

9. «Але йде за мною Той, Якому я не гідний розв’язати ремінця від 
взуття» (Дії 13:25).

10. «У горниці, де ми зібралися, було багато світел» (Дії 20:8).
11. «І коли прибув до нас, то взяв пояса Павла, зв’язав собі руки та 

ноги» (Дії 21:11).
12. «Тож сівши на адрамитський корабель, що мав пливти до азійських 

місць, ми відпливли» (Дії 27:2).
13. «Тому благаю вас вживати їжу, бо це для вашого порятунку. Жодному 

з вас волосина із голови не впаде» (Дії 27:34).
14. «Коли Павло назбирав хмизу й поклав на вогонь, то змія, виповзши 

через жар, вчепилася в його руку» (Дії 28:3).
15. «Затовстіло бо серце людей цих, тяжко чують на вуха вони, і зажмурили 

очі свої, щоб якось не побачити очима, і не почути вухами, і не зрозуміти 
їм серцем, і не навернутись, щоб Я їх уздоровив!» (Дії 28:27).
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У п’ятій коробці діти знаходять:

— конверт із завданням,
— конверт із підказкою, де знаходиться наступна коробка,
— Біблію,
— надруковані на аркушах посилання на біблійні тексти,
— червоний конверт.

Біблія — дуже цікава книга. Саме вона описує усі сфери життя, 
різних людей, найрізноманітніші емоції, ситуації та предмети. І це 
лише мізерний перелік того, про що вона розповідає.

Шоста коробка
Ця коробка відкриває перед командою таке завдання:

«Ви за крок до перемоги. Ви пройшли неймовірний шлях. Молод-
ці! А зараз вам потрібно відповісти на декілька запитань із Біблії. 
Я думаю вам і самим буде цікаво дізнатися, хто сильніший сильно-
го, хто спіймав 300 лисиць, хто був першим підводником і ще бага-
то цікавого. Ви можете використати підказки».

Біблійний брейн-ринг

1. Хто обіцяв 30 перемін одягу за відгадану загадку? (Суд. 14:12).
2. Хто був першим підводником? (Йони 2:1).
3. Якої національності був Ісус? (Рим. 9:5).
4. З якої гори Ісус був піднесений на небо? (Дії 1:11-12).
5. Хто був найсильнішою людиною з племені Данового? 

(Суд. 13:24-25).
6. Хто обманув батька, видавши себе за іншого, а потім потерпав від 

цього? (Бут. 27-29).
7. Ким за професією був батько Ісуса? (Мт. 13:55).
8. Яка пташка першою вилетіла з Ноєвого ковчега? (Бут. 8:7)
9. Хто отримав спасіння перед смертю? (Лук. 23:42–43.)
10. До якого порту тікав Йона? (Йони 1:3).
11. Чиє обличчя сяяло від слави Божої? (Вих. 34:30).
12. Якого пророка леви не змогли з’їсти? (Дан. 6:22).
13. На якій горі помер Христос? (Мт. 27:33).
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14. Яка дівчина-сирота стала царицею? (Ест. 2:7).
15. Хто спіймав 300 лисиць? (Суд. 15:4).
16. Яка найперша заповідь із обітницею? (Еф. 6:2).
17. Чи може ще бути всесвітній потоп? (Бут. 9:13-15).
18. Хто є єдиним посередником між Богом і людьми? (1 Тим. 2:3).
19. Який орган тіла є найбільш працездатним? (Як. 3:5).
20. Яка людина є сильнішою за сильну людину? (Пр. 24:5).

У шостій коробці діти знаходять:

— конверт із завданням,
— конверт із підказкою, де знаходиться наступна коробка,
— лист із запитаннями,
— підказки із місцями з Біблії, де знаходяться відповіді на запитання,
— Біблія або ж зміст книг Біблії,
— червоний конверт.

Чим більше досліджуватимеш Біблію, тим більше розумітимеш, на-
скільки вона цікава, захоплива, зрозуміла і всеосяжна.

Сьома коробка
Сьома коробка містить аркуш із розповіддю, в якій вміщено назви книг 

Біблії. Дітям потрібно знайти якомога більше назв книг Біблії. Ви можете 
спростити умови, вказавши скільки книг діти повинні знайти, або ж вказа-
ти, які саме книги, або ж порядок їхнього згадування у розповіді1. Ви мо-
жете допомогти дітям у виконанні цього завдання або дозволити виконати 
до кінця дня. Це цікаво і пізнавально.

По всій землі витає дух пригод. Запрошуємо і вас у незвичну подо-
рож у часі, на захопливе полювання та лови, хід яких визначать зовсім 
не рибальські чи мисливські традиції. Мільйони Божих слідопитів змогли 
пройти там до вас, і ніхто не повернувся без трофея.

Ця подорож — цікавий і пізнавальний процес, територія дії якого роз-
горнеться просто у вашій кімнаті. Тому поспішайте до столу, стоси книг 
відкладіть у бік, і — в дорогу до царства пророків і апостолів. У цьому 
тексті не описано подвиги царів і героїв, а лише наведено назви біблій-
них книг (або вказано головне слово з назви книги) з такими ж відмінко-

1 Підказка: у тексті закодовано 20 назв чи головних слів із назв біблійних книг.
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вими закінченнями, як у змісті Біблії. Щоправда, ці назви заховано в цих 
рядках, і вам потрібно просуватися ними так само уважно і чутливо, як 
підкрадаються до здобичі леви. Тільки майте на увазі: потрібний вам слід 
може виявитися в найбільш несподіваному місці — на лише стику слів, а 
навіть речень. Чи могло це спасти вам на думку?! А інших підказок, дорогі 
читачі, не просіть. Шукайте без поспіху і зневіри, знов і знов діяльно і ре-
тельно придивляючись до кожної літери. Нехай вас не гальмують розло-
гі яри сумніву, не спантеличують заквітчані луки багатослів’я, не зупиняє 
уїдливий осуд. Дівчата і хлопці, пам’ятайте, що й від зітхань користь дуже 
мала. І ще одна важлива ремарка: для повного успіху не обов’язково 
виконувати служіння проповідника чи вчителя. Чемпіонами в цьому по-
люванні стають люди, які мають бажання і терпіння. Якщо в цих двадцяти 
реченнях ви не знайдете двадцять назв після першого ж читання, нехай 
ваша душа не здригається від плачу: тіштеся тим, що цього не вдалося 
зробити ще нікому. Зате, яким чудовим буде завершення пошуків: вас 
охопить ні з чим незрівнянний трепет радості переможця. Іноді для здо-
буття перемоги треба промучитися цілий тиждень, іноді один день. Якщо 
ж хтось такий крутий, що упорається із завданням за одну годину, тоді і 
про нього можна складати хвалебні оди.

І тут треба сказати про найголовніше: нехай захоплення й овації, успіх 
чи слава не затьмарять у вашій пам’яті важливу заповідь: «Хто хвалить-
ся, нехай, хвалиться Господом».

У сьомій коробці діти знаходять:

— конверт із завданням,
— конверт із підказкою, де знаходиться їхній приз,
— ключ від місця чи коробки, де знаходиться подарунок,
— текст розповіді, в якій вони шукають книги Біблії,
— червоний конверт.

Вивчи зміст книг у Біблії і ти зможеш швидше знаходити потрібне 
місце, що дозволить тобі якісніше досліджувати Слово Боже.

Нагадайте дітям, що вони мають відкрити червоні конверти і викона-
ти останнє завдання. Попросіть їх на все життя запам’ятати слова «Про-
сіть — і буде вам дано, шукайте — і знайдете, стукайте — і відчинять вам» 
(Мт. 7:7) і звертатися до них, як тільки виникатимуть питання стосовно 
Бога, життя чи їх самих.
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Висновки, які ви можете сказати дітям:

— Бажаю, щоб ваше бажання досліджувати Біблію було таким же 
сильним, як і поривання, з яким ви шукали коробки по всій тери-
торії табору.

— Завжди потрібно починати з чогось маленького, легшого і рухати-
ся до складнішого, важчого. Так і ми починали з найменшої короб-
ки і найпростішого завдання, яке потім лише ускладнювалося.

— Щоб знайти відповідь, потрібно докласти зусиль, не раз поми-
литися, здолати перешкоди, але наполегливість обов’язково дає 
результат.

— Поряд є люди, які можуть поділитись своїм досвідом і допомогти 
нам, просто потрібно довіритися (на початку гри повідомте дітей, 
що вони можуть звернутись за допомогою до наставника).

— Одні відповіді можна знайти дуже просто і швидко, а для пошуку 
інших потрібно докласти чимало зусиль і приділити багато часу.

— Іноді здається, що інші швидко знаходять відповіді на свої за-
питання, та варто розуміти, що від Бога ми отримуємо відповіді 
своєчасно.

— Завдання, які спочатку здавалися дуже складними і недосяжними, 
в кінці гри постають такими простими і зрозумілим.

— Біблія дуже цікава і захоплива книга, у ній містяться відповіді на 
всі запитання, які виникають у вас.

— Чим більше часу ви будете приділяти Біблії, тим легше вам буде 
орієнтуватись у книгах, з яких вона складається, та шукати потріб-
ні тексти.

ДЕННЕ ЗІБРАННЯ 
(проводиться раніше замість вечірнього)

1.  Гра «Біблія на мільйон або Знання золотих рецептів»
Групи дітей потрібно розсадити за столами, закріпивши за ними на-

ставників інших груп. Зал поділити на дві зони. Наприклад, якщо у таборі 
8–10 груп:

Столи № 1–5 це молодші діти 
Столи № 6–10 старші діти 
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У кожної групи на столі є 4 таблички з варіантами відповідей:

А Б В Г

На екрані висвітлюється запитання. Поміркувавши 30 секунд, за сигна-
лом усі групи піднімають свої таблички із літерою. Всі відповіді записують 
на дошку результатів. Після цього оголошують правильну відповідь. На 
дошці правильні відповіді обводять, неправильні закреслюють.

№ 
запитання СТІЛ № 1 СТІЛ № 2 СТІЛ № 3 СТІЛ № 4 СТІЛ № 5

1. А А В А В

2.

3… -15

2. Музична пауза. Використовується як перерва між питаннями і під 
час підрахунку набраних балів.

3. Проповідник робить висновки і нагороджує команду переможця.
4. Ревізор і ведучі вручають кубок табору переможцям і запрошують 

дітей на фестиваль.

ДОШКА РЕЗУЛЬТАТІВ
СТІЛ № 1-5

ЗАЛ

ЕКРАН

ДОШКА РЕЗУЛЬТАТІВ
СТІЛ № 6-10

СТІЛ 
№1

СТІЛ 
№6

СТІЛ 
№2

СТІЛ 
№7

СТІЛ 
№3

СТІЛ 
№8

СТІЛ 
№4

СТІЛ 
№9

СТІЛ 
№5

СТІЛ 
№10
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ФЕСТИВАЛЬ «ЦЕ СМАЧНО»
Дійство відбувається на заздалегідь прикрашеній галявині. Там розта-

шовано різні намети:

1. Міні-тир. До дошки причеплено 
повітряні кульки, кожна дитина 
має 3 спроби влучити й отрима-
ти подарунок.

2. Фотозона.

3. Relax зона + перегляд мультиків (зона відпочинку).
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4. Гігантські ігри (твістер, хрестики-нулики, ерудит, лото тощо).

5. Намети зі смаколиками.
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6. Намети з подарунками.
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