
30 хвилин -в�к 4 -7 рок�в

Що вам потр�бно?
В�део
М�н� фотоальбоми

Кольоровий пап�р, клей, кам�нчики,

кольоров� ол�вц�, наклейки

Ікони твор�ння можна знайти за

посиланням

https://www.uocyouth.org/caretakerso

fgodscreation

For Session Leader
В�дкриття: Розпочн�ть сп�ваючи, В�н
має весь св�т у Своїх руках. Ви також
можете переглянути в�део! 
 https://www.youtube.com/watch?
v=kDBJNQiugnM

Подив�ться в�део читання книги Дорр�
Пападеметр�у "Святкуємо Землю:
Псалом 140" («Celebrate the Earth:
Psalm 104»), яку читає Ден�з
Страшинск�. В�део можна знайти в папц�
Ікона Твор�ння (Creation Icon).

Сес�я 2 - Д�ти в�ком 4 -7 рок�в

Що вони бачать у природ�?
Чи знають вони, що Бог створив
усе...включно з ними?
Що означає п�клуватися про
щось? Що означає не подбати
про щось? Чи можуть вони
навести приклади?

Обговорення: Запитайте у д�тей:

www.uocyouth.org

Матер�ал створений з навчальної програми Оп�куни
Божого Твор�ння 2001 В�дд�лу Прац� з Молоддю УПЦ

& Конференц�я П�дл�тк�в

ДО ПРИРОДИ!
Будь Добрим

Чого навчаться учн�?
Мета: молодь заново в�дкриє для себе �стор�ю про твор�ння в книз� Буття,
обм�ркує своє м�сце в ц�й �стор�ї та взаємозв’язок м�ж твор�нням. Молодь
почне розум�ти свою роль оп�кун�в будучи християнами.

Ск�льки часу це займе & в�кова категор�я?



Практика: дайте кожн�й дитин� фотоальбом � �конки про перш� три дн� твор�ння. Розгляньте
кожну з �кон. Майте при соб� б�льшу коп�ю кожної �кони. Нехай д�ти вкажуть, що вони бачать на
�конах кожного «дня». Обговор�ть, як Бог створив усе з особливою метою, н�чого не було
випадковим чи неважливим. Наприк�нц� кожного дня Бог дивиться на те, що В�н створив, �
каже, що це добре!

Нехай вони приклеять свою �конку на аркуш кольлрового паперу. Вони можуть її прикрасити.
Допомож�ть їм написати День 1, 2 або 3 угор�. Вони можуть прикрасити навколо �кони, якщо
захочуть. П�сля завершення вони п�дуть у св�й фотоальбом.

Беремо додому: Дайте д�тям забрати їхн� фотоальбоми додому. Попрос�ть с�м’ї сфотографувати
природу, пов'язану з твор�нням кожного дня, щоб додати їх до книги. Наприклад: вода, небеса,
рослини тощо. С�м’ям буде запропоновано повернути фотоальбом для наступної сес�ї, щоб
под�литися роботою.

Д�яльн�сть на м�сяць: 
 1. В�дв�дайте м�сцевий планетар�й. Перш н�ж прибути, подив�ться ще раз сюжетне в�део
Святкуємо Землю (Celebrate the Earth) � розгляньте �конки. Обговор�ть красу Божих небес.
Д�знайтеся про ангельськ� чини. Нехай молодь п�дготує для параф�ї �нформативну виставу про
чини ангел�в.
2. В�дв�дайте м�сцевий ботан�чний сад або оранжерею. Перш н�ж приїхати, подив�ться ще раз
сюжетне в�део Святкуємо Землю (Celebrate the Earth). Для цього подив�ться на �конку
твор�ння. В�зьм�ть �з собою коп�ї �кон твор�ння � подив�ться, як� под�бност� ви можете знайти.
3. Орган�зуйте молодь згр�бати листя для людей похилого в�ку на параф�ї чи ваш�й громад�. Для
менших д�тей, можливо, в�днес�ть к�лька ос�нн�х кв�т�в старшим параф�янам. Обговор�ть
необх�дн�сть п�клуватися про землю та один про одного – зм�цнюючи свої «людськ�» екосистеми.
4. Продовжуйте допомагати молод� будувати терар�ум. За допомогою великої скляної банки або
пляшки. Запитайте учн�в, що, на їхню думку, варто додати до терар�уму. Нехай молодь
спостер�гає за еколог�чними зм�нами, як� в�дбуваються в терар�ум�. Обговор�ть, як елементи в
терар�умах взаємозалежн�. Збер�гайте терар�уми на параф�ї для майбутн�х проект�в �
обговорень.

Молитва: заверш�ть сес�ю молитвою. Ви можете взяти частини акаф�сту Слава Богу за все �
використовувати його протягом року на кожному своєму занятт�. Ви можете знайти його для
завантаження тут https://www.stvladimirpgh.org/files/112620-akathist.pdf

Wrapping it Up!
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