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В одній стародавній історії розповідається про те, як молодого 
монаха послали до одного монастиря у Фландрії ткати разом з ін-
шими великий гобелен. 

Якось він спустився зі своєї драбини дуже обурений.
− Досить! Я більше не можу працювати! Вказівки, які дають мені, 

беззмістовні! Я працював золотою ниткою, а тут мені кажуть 
зав’язати її і відтяти…

− Сину, – сказав спокійно старий монах, – ти не бачиш цього го-
белена так, як треба його бачити. Ти працюєш з виворітного боку і 
тільки з одним фрагментом.

І повів його показати роботу з лицевого боку. Молодий монах ос-
товпів. Він працював над дуже красивим гобеленом – «Поклоніння 
трьох царів», а його нитка творила частину німба навколо голови 
Божого Дитятка.

Господь Бог, найкращий Творець, виткав цей світ – чудесне по-
лотно. Він увінчав його людиною – улюбленим Своїм творінням. І 
довірив їй, людині, в руки різнобарвні ниточки, якими вона повин-
на прикрашати це полотно. Дуже часто людина не знає, як їх вико-
ристовувати; дехто знає, але не хоче; інші радо їх приймають і ро-
блять цей світ кольоровим, навіть не здогадуючись про це.

Власне, допомогти дитині розпізнати і прийняти власну цінність 
у цьому світі, який потребує її участі, є метою кожного доброго ви-
хователя-аніматора. Допомогою в досягненні цієї мети може послу-
жити цей посібник для проведення літнього відпочинкового христи-
янського табору «Веселі канікули», над яким командою працювали 
молоді хлопці та дівчата – салезіянські аніматори, що за прикладом 
святого покровителя молоді Івана Боско вчаться бути добрими ви-
хователями для тих, кого їм доручає Господь. 

Основою для написання цього посібника був Пастирський лист 
Блаженнішого Святослава до духовенства, монашества і всіх вір-
них Української Греко-Католицької Церкви «Жива парафія – місце 
зустрічі з живим Христом» та педагогічне кредо святого покровите-
ля молоді Івана Боско – «Добрі християни і чесні громадяни».

Від упорядника :)
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Назва «Веселих канікул» – «ПЕРЕКОТИБУС» – криє в собі пригоду 
трьох юних друзів – Марка, Ляни та Віки, учасників одного дослід-
ницького гуртка. Влітку, коли зазвичай діти відпочивають, вони бажа-
ють продовжувати експериментувати, тому й надалі зустрічаються на 
своєму гуртку «Юного дослідника». Незрозумілим чином стається, що 
винайдена ними машина – Чудобус – переміщає їх поза часом і просто-
ром. У своїй 10-денній мандрівці вони щодня опиняються в іншій кра-
їні, пізнають культурні та історичні особливості кожного народу, зна-
йомляться з людьми, які щоразу їх змушують задуматися над якимось 
важливим аспектом життя людини. Так, перший день – Англія, де наші 
герої утверджуються в думці: «я – не випадковість, а Боже творіння – 
людина». Другий день – Італія: «я – християнин, Божа дитина». Третій 
день – Північна Америка, плем’я індіанців: «моя сім’я, батьки, брати і 
сестри – великий дар, який маю цінувати; я – важлива особа для них». 
Четвертий день – Австралія: «важливою підтримкою для мене є мій 
друг; я – також друг іншої людини». П’ятий день – Індія: «я можу бути 
корисним іншим людям, особливо найбільш потребуючим; служін-
ня – це не приниження себе». Шостий день – Південний Судан: «моїм 
завданням є нести іншим щось добре, я – місіонер». Сьомий день – Ні-
меччина: «я – громадянин своєї держави – повинен любити її, знати 
свої права та обов’язки, бути відповідальним перед законом». Вось-
мий день – Бразилія: «культура, традиції та звичаї мого народу – і моє 
надбання теж; я повинен пізнавати, цікавитися і передавати їх далі». 
Дев’ятий день – Японія: «я повинен навчатися і працювати над своїм 
інтелектуальним розвитком, щоб бути мудрим та освіченим, аби мати 
основу для здійснення своїх мрій і задумів». Десятий день – Україна: 
«я – обдарована Богом людина, яка має все необхідне для досягнення 
своєї мети – бути щасливою людиною. Для цього маю докладати зу-
силь, аби бути добрим християнином і чесним громадянином».

Для розкриття теми дня в посібнику запропоновано комплексний 
підхід: сценка, праця в малій групі (катехизація), велика гра (для всіх 
учасників табору), пісня дня. Таким чином для дитини створюється 
відповідна атмосфера та настрій на цілий день. Крім цього, різно-
маніття можливих гуртків та довільних ігор та забав, які містяться в 
посібнику, теж лише прикрасять працю з дітьми. 

Для зручності в користуванні матеріал подано блоками: перший 
блок – сценки, другий – праця в групі, третій – пісні, четвертий – ве-
ликі ігри, п’ятий – гуртки, шостий – довільні ігри.

Хай ваша праця для дітей приносить добрі плоди, аби наш гобе-
лен був якнайгарніший. 
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Над матеріалом посібника працювала творча група салезіянських 
аніматорів – Ореста Щур, Оксана Загороднюк, Христина Галімурка, 
Олег Гергіль, Олег Долинський, Соломія Вітрух, Тарас Чабан, Софія 
Хаба, Романна Вергун, Степан Мишковський, Микола Свищ, Ірина 
Вовк, Соломія Крута, Тарас Косар, Лідія Гамаюнова, Лілія Наливайко, 
Дарій Сенишин, Оксана Скиба, Любомир Косар, Марія Шелевій, Мико-
ла Шелевій, Анастасія Бучко, Анастасія Корнелюк, Єлизавета Берець. 

Упорядник – Ореста Щур.
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Організовуючи дитячий літній відпочинково-духовний табір «Ве-
селі канікули», відповідальним особам варто заздалегідь добре під-
готуватися як духовно та емоційно, так і матеріально. Допомогою  в 
такій підготовці можуть слугувати наступні практичні поради, взяті з 
особистого досвіду проведення таких таборів.

1. Команда організаторів та аніматорів. Аніматори – відповідно виш-
колені та духовно зрілі особи, які зможуть взяти на себе відпові-
дальність за збереження життя та здоров’я дітей, їхнє виховання, 
навчання та дозвілля. Кожен аніматор не лише повинен знати за-
гальну тематику та мету табору, а й мати конкретний обов’язок 
під час табору (навчати танців (бансів), готувати та пояснювати 
велику гру, забезпечувати функціонування медпункту, проводити 
якийсь гурток, встановлювати апаратуру, проводити загальну ка-
техизацію, організовувати спільні молитовні моменти тощо).

2. Запрошення та оголошення про «Веселі Канікули». Запрошен-
ня та оголошення доречно готувати заздалегідь, щоб інфор-
мацію міг отримати кожен охочий. Зовнішній вигляд запро-
шення є рекламою табору, тому варто звернути увагу на такі 
його складові: гру кольорів, графіку, термінологію (не варто 
писати багато речей – слід обмежитися найголовнішим). Го-
ловні елементи, які мусять бути вказані в оголошенні: назва 
табору, його тривалість, місце проведення, для кого прово-
диться, контактні телефони і відповідальна особа.

3. Місце проведення табору. Відповідальні та аніматори повин-
ні ознайомитися з місцем проведення табору, врахувати осо-
бливості території: для загального збору дітей, для розміщен-
ня груп, для великих та інших ігор, для проведення гуртків та 
іншої творчої роботи дітей.

4. Реєстрація учасників. Попередня реєстрація – кожна дитина 
з батьками заповнює власну анкету, в якій зазначає: ПІБ, дату 
народження, адресу і телефон, попередження про хвороби). 
Наступна реєстрація – запис дітей першого дня (відповідальні 
аніматори у відповідних бланках реєструють кожну дитину). 

“Коли Господь та не будує дому, – 
дарма працюють Його будівничі.

Коли Господь не зберігає міста, – 
дарма пильнує сторож”.

 (Пс. 127, 1)
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№ Прізвище та 
ім’я дитини

Стать Вік Населений 
пункт

Контактний 
телефон

5. Розпорядок дня. Вдало продуманий і дотриманий розпорядок 
дня – передумова успіху плідної праці з дітьми. Він організовує 
як самих аніматорів, так і дітей (вчимося бути пунктуальними, 
відповідальними, зібраними, продуктивними). Пропонуємо 
можливий варіант розпорядку дня для денного табору.
10.00 – зустріч дітей на центральному майданчику 
10.10 – банси, розмови з дітьми, вільні ігри 
10.45 – спільна молитва, представлення теми дня (повторення 
теми попереднього дня, сценка, загальна катехизація, пісня) 
11.30 – вихід по групах на майданчики 
11.45 – праця в групі (катехизація, обід, ігри) 
14.00 – Велика гра  
15.30 – гуртки 
16.30 – збір на центральному майданчику, банси, забави, під-
сумок дня 
16.50 – завершальна молитва 
17.00 – «До побачення, діти!»
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Сценки

Увесь табір об’єднаний спільною темою, яка розгортається через 
події із життя героїв вистави. Насамперед сценка є тим засобом, 
який допомагає ввести дітей в тему табору. 

Під час сценки залучено багато стимулів, які впливають на дитину: 
музика, освітлення, декорації, костюми.  Метою їх вдалого поєднання 
є дійти до емоційного,  чутливого рівня в дитині, щоб вона не просто 
пасивно споглядала те, що відбувається на сцені, а сама переживала 
та ставала учасником театральної гри. Це допоможе їй краще 
пережити увесь табір і запам’ятати його. Знаємо, що все, що зачіпає 
наші емоції та переживання, надовго залишається в нашій пам’яті.

Через виставу передаємо не лише розповідь про певні події, 
життя персонажів, а також вводимо в тему  дня. Тут сценка – це 
живий приклад взаємодії людей між собою: діти знайомляться з 
можливими, часто конфліктними, ситуаціями, які вже траплялися в 
їхньому житті або ще можуть трапитись. А через вирішення проблеми 
героями сценки, обговорення цього у групі діти вчаться поведінки в 
різних ситуаціях у світлі християнської моралі. Це ефективніше, ніж 
коли б ми хотіли замінити сценку просто розповіддю дітям якоїсь 
історії про те, як треба поводитись. Під час сценки дитина не лише 
чує, а й бачить, переживає, тобто має конкретний, наочний приклад 
доброї поведінки. При цьому існує більша імовірність, що дитина 
запам’ятає те, про що йдеться.

Коли сценка цікава, коли в ній переплітаються веселі події з 
сумними (так, як у житті), коли сценарій є змістовним, а гра акторів 
є, можливо, й не професійною, але принаймні захопливою, коли 
музика та декорації взаємодоповнюються, а всі, хто беруть участь у 
підготовці такої сценки, щиро роблять це на славу Божу, існує велика 
ймовірність того, що така вистава буде добрим інструментом в 
Божих руках, через який в дитині залишиться хоч трохи з того 
багатства добра, що має у собі християнська віра.
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День 1 – Англія 
Кімната в стилі лабораторії. Всюди баночки, колбочки, механіз-
ми, плакати з Ейнштейном та іншими вченими. Має ще бути кри-
вий напис «Гурток юного дослідника». Також на сцені є Чудобус –  
кумедна машина. Поки що на сцені сам Марко. На ньому навушники, і 
фонова музика відповідає тому, що в навушниках. Всі його рухи від-
буваються ніби «під музику». Це може бути щось трошки епічне.  
Змішує якусь рідину.

Марко: Так, якщо в мене все вийде, то ця рідина стане чудовим 
паливом… Значно дешевшим… І потужнішим... Занадто небез-
печним, звісно, для звичайних автівок, але мій супербусик буде 
на ньому рухатись неймовірно швидко. Енд ай віл бі рііч! (все це 
говорячи, він щось додає, помішує). Тепер лише підігріти… (стукіт 
в двері.) Тільки не це, невже якісь малявки приперлися? 

Стягає навушники, відкриває двері, заходить Роксоляна. Музика 
зовсім інша – ніжна, лірична, або – класика, але дуже спокійна.

Марко: О, Ляна… Я думав, ти поїхала на море разом з батьками, 
як і розказувала на останній зустрічі. 

Ляна: Та не люблю я пляжі… я… так сказала, щоб не думали… 
ніби я цілісіньке літо вдома просиджу. А що робити на тому пля-
жі? Не думаю, що там буде нагода удосконалити мій перекла-
дач. Ось поглянь, я тут вдома деякі обчислення провела… 

(Вона показує Маркові обчислення. В цей момент змінюється  
музика і вбігає Віка.) 

Марко і Ляна: Віка? 
Ляна: А ти хіба не в Єгипті?
Віка: А ти хіба не на морі? (Після паузи.) А я завтра, може, поїду. З 

друзями і з сестрою.
Марко: Так-так, звісно ж... 

Повернувся до обчислень, які йому показувала Ляна. Вона випад-
ково розсипає свої папірці, які разом починають збирати. В той 
час Віка нахиляється над рідиною, яку залишив підігріватись Мар-
ко ще перед тим, як прийшли дівчата.

Сценки на кожен день
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Віка: Десь тут був мій розчин, з якого я роблю невидимий мате-
ріал… Ось ця речовина має покращити зникання. (Вона вливає, 
починається шипіння.) Упс, здається, це був таки не мій розчин… 
(Дивиться на формулу знизу.) Надшвидкісне паливо Марка… Ціка-
во… І вельми непередбачувано! 

Марко: (до Ляни) Згідно з підрахунками дуже класно... Звісна річ, 
ще треба перевірити експериментально… А я зробив нове пали-
во. Так, треба відчинити ворота... схоже, воно достатньо підігрі-
лось… Якийсь дивний відтінок… Мабуть, внаслідок взаємодії з 
киснем… Ану, дівчата, сідайте скоріше в машину. 

Віка: Ее… Я не певна… 
Марко: Сідай-сідай… Ось. Відкрити ворота гаража!.. (Сідає на заднє 

сидіння.) Я заливаю паливо. Ляно, заводь! 
Віка: (Про себе, заплющуючи очі.) О ні, о ні, ми всі помремо… 
Марко: Отже… бак залитий… Ляно, заводь… 

Звук мотору, звук легкого вибуху, крики, або влаштувати мандрів-
ний танець. Під час танцю або будь-яким іншим чином знімаємо по-
кривало з прихованих раніше декорацій, які зображають визначні 
споруди Англії. На сцені – той же бус, але інша декорація. Наші герої 
вимазані, брудні, розтріпані. Кашляють. Марко вибирається сам і 
допомагає дівчатам. Тут чути звуки птахів і гамір людей.

Марко: Як... це можливо?.. Щоб я з’їв свої шкарпетки на сніданок, 
якщо це не Букінгемський палац!

Ляна: Ти… ти маєш на увазі той Букінгемський палац, що в Лондоні?
Марко: А що, ти знаєш з десяток інших Букінгемських палаців? (з 

підозрою) Віко…. ти хотіла нам щось сказати? Прямо перед тим, 
як я завів машину?

Віка: Е…. гляньте!! Пелікани!!! 
Марко: Вікторіє Олексіївно! (легенько трусить її за плечі) Що ми 

робимо у парку Святого Джеймса біля Букінгемського палацу 
поміж усіх цих пеліканів і чудових сортів квітів? 

Незнайомець: Dear friends… Do you need some help? 
Ляна: Never mind them, that’s just family affairs  

(той здвигає плечима, іде собі).
Марко: Що він хотів?
Ляна: Питав, чи все гаразд. Якщо ти не перестанеш трясти Віку, 

то зараз до нас підійде представник поліції. (Марко випускає її як 
мішок. Віка пригнічена.)
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Ляна: (лагідно, може обняти Віку за плечі) Віко, ніхто не буде на тебе 
сваритись. Очевидно, що сталось щось неймовірне. Ніхто не 
постраждав і … глянь! – ми опинилися в Англії. Замість найнуд-
нішого дня літа ми потрапили в неймовірну пригоду. Але вартує 
зрозуміти, чому так сталось…. Ти випадково додала щось у 
паливо, так? 

Віка: (киває головою) Так... ось це… (Витягує з кишені зім’ятий листок 
із формулами. Марко його вихоплює, читає та присвистує.)

Марко: Ти це виготовила в рамках свого проекту «невидима тка-
нина»? (Віка киває на знак згоди) Ти знаєш, що ти тільки чудом не 
підірвала дім?

Віка: Тому я це варила вночі в гаражі. І…. проспала поїздку в Єгипет… 
Марко: Скільки разів я повинен тобі казати, що вартує починати 

експерименти, лише точно все прорахувавши?
Віка: Нащо? Краще зразу спробувати, що вийде. 
Ляна: Нам треба придумати якийсь вихід…
Віка: Вихід?! Та ви сухі зануди! Гляньте, ми в Англії! Онде Біг Бен! Он 

там Трафальгарська площа… Скільки всього побачити можна… 
Національна галерея… Природничий музей… Музей Шерлока 
Холмса!!!

Ляна: Ми … в чужій країні… без грошей і документів… 
Марко: Точно …. (несподівана зміна інтонації) Так це ж чудово! У 

мене є тут знайомий! Зараз я йому напишу смс… Мііт – зустрі-
тись буде мііт, так? Мііт мі ін зи парк (дивиться на назву) Сеінт 
Джеймс парк... Нау… Негайно, як буде негайно?

Ляна: Дай-но мені сюди… (набирає)

Марко: Стоп… А як ми будемо з ним говорити? Адже листувався 
я – в основному за допомогою перекладача.

Ляна: Точно… перекладач... Ось, одягніть це на шию… Воно діятиме  
на відповідні рецептори у вашому мозку і ви розумітимете все, 
що вам говорять, і зможете говорити будь-якою мовою! Звісно, 
якщо я... еее… все добре прорахувала… 

Марко: (одягаючи) Нема часу на помилку. Деніел написав, що буде 
ін е секенд… 

Віка: Ляно, а тобі? 
Ляна: (скромно) Ну, мови – це моя сильна сторона… 



13

На сцені з’являється Деніел. Його волосся – повний хаос, і в ньому 
заплутався олівець. Сорочка застебнута неправильно, напівза-
правлена в штани. Через плече недбало перекинута сумка, напів-
розкрита. З неї виглядають різні папери.

Марко: Е… Деніеле, це справді ти?..
Деніел: А що є справді? Адже навіть сам факт існування світу був 

неодноразово поставлений під сумнів… 
Марко:Ти якось трохи краще виглядав у фейсбуці… 
Деніел: Всі краще виглядають у фейсбуці… трохи фотошопу, відпо-

відні статуси – і вуаля, ти є ким завгодно. Але про що це я? Радий 
бачити тебе, Марку… (до дівчат) Деніел! 

Віка: Віка. 
Ляна: Роксоляна. 
Ден: Приємно. То... що? Провести вам екскурсію? Походимо по 

музеях? Чи спочатку трохи традиційної риби з картоплею?
Ляна: Це було б чудово, але спершу…
Марко: Нам потрібно у твою лабораторію. 
Ден: Що?
Віка: Нема часу пояснювати. Ми приїхали сюди Чудобусом, який 

розвинув швидкість, у багато разів вищу за швидкість звуку, завдяки  
паливу, яке виготовили помилково і склад якого не до кінця ясний.  
Ми не знаємо ні як таке сталось, ні як цим бусом управляти. 

Ден: (помічаючи щось у Віки на шиї) Це унікальний перекладач, який 
діє прямо на рецептори мозку? 

Віка: (нетерпляче) Так. Ляна виготовила його. 
Ден: (до Ляни) Дівчино, ти геніальна…
Марко: І ця машина теж, але ми не знаємо, чому. Треба якнайш-

видше затягти її до твоєї лабораторії. 
Ден: А... боюся, це неможливо. 
Марко: Чого це раптом?
Ден: В мою лабораторію намагався проникнути хтось чужий. Спра-

цювала система захисту, і тепер, щоб туди потрапити, треба 
ввести пароль засновника. Я його не знаю, бо засновник – мій 
дядько, котрому колись належала лабораторія. Дядько зараз на 
Багамах і не відповідає. Та… він би мені й не розповів… Хотів 
би, аби я сам його відгадав. 
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Ляна: То зробімо це. Є якась підказка?
Ден: Лиш одна. Він любив повторювати: «Данні, ким би ти не став, 

не забувай, хто ти є».
Ляна: Звучить, як якась загадка. Ким ти є?
Марко: Пробував своє ім’я?
Ден: Надто очевидно…
Віка: Так… адже тебе могли назвати якось зовсім по-іншому.  

Має бути щось важливіше. Адже ти британець... може, це?
Деніел: Справді… це може бути якось пов’язано з моїм родово-

дом! Адже тато завжди говорив, що в мене дуже цікавий рід…. 
Ходімо до мене додому! Я тут живу недалеко… 

Діти вибігають зі сцени; на сцену виходить пані – мама Деніела. 
Вона ставить квіти, словом, облаштовує інтер’єр. Діти вбіга-
ють, захекані.

Деніел: Мамо, привіт! Це мої нові друзі з України – Марко, Віка та 
Роксоляна. Мені треба терміново дещо подивитися в сімейному 
архіві.

Мама: Деніеле, де твоє виховання? Адже зараз Час чаю! Дорогі 
гості з України, пробачте моєму синові. Він оце півроку навчався 
в Штатах – мушу сказати, це трагічно відбилось на його вихован-
ні. Мені дуже шкода, що йому не спало на гадку зателефонувати 
і попередити мене. Та нічого… Сідайте, а я зараз принесу чаю. 
(виходить)

Деніел: Моя мама… це щось. Нам доведеться пити чай… 
Ляна: Це нічого. Це навіть доволі приємно. 

Заходить мама з тацею, де є горнята, чайник, молоко і солодощі. 
Вона всім роздає, наливає. Віка хапається пити, але Ляна смикає 
її – почекай, поки всім подадуть, так прийнято. Мама наливає 
також собі.

Мама: Отож, як ви познайомились із моїм сином?
Марко: Ну… Ми робили спільний проект в інтернеті… 
Мама: Як чарівно! А як ви приїхали до Великобританії?
Віка: Ми... е… (кашляє)

Ляна: У вас такий чарівний набір чайних ложечок!
Мама: О так, вони перейшли татусеві Деніела від двоюрідної пра-

бабці. Бачиш, на них є герб Ланкастерів. 
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Деніел: Мамо, ти ніколи не казала, що наша родина має зв’язок із 
Ланкастерами. 

Мама: Ох, а хіба ти не чув цієї історії?
Деніел: Мамо… а хіба в нас так мало цих срібних ложечок, що 

Маркові не вистачає? 
Мама: Як не вистачає?
Деніел: Так, глянь! У нього інша, звичайна.
Мама: Не може бути… Ось тут я їх тримаю… Може, сплутались? 

(іде до шухляди) Справді, щось тут не так… Такої ложечки у мене 
не було, як у Марка… 

Ляна: Тут сліди брудного взуття на килимі… 
Деніел: І на підвіконні… У наш дім хтось вдерся!
Мама: Щоб викрасти ложечку? Лише одну, хай навіть і срібну…
Віка: Що це? Деталь малюнка? (придивляється до ложечки)
Марко: (витягаючи збільшувальне скло) Це напис! «Patet omnibus veritas».
Ляна та Деніел одночасно: Істина є відкритою для кожного. 
Деніел: Це гасло університету Ланкастер… Університет цей з’явився  

недавно, але саме гасло має древнішу історію.
Ляна: Звісно, це слова Сенеки із «Моральних листів». 
Віка: Правда відкрита для всіх – що це може означати?
Ляна: Правда є, і кожен може постаратись і дізнатись її.
Деніел: Мамо, а давно в нас ці ложечки?
Мама: Власне, ні. Вони довго були в твого дядечка Джо, і лише 

нещодавно він прислав їх нам. 
Деніел: Він посилає мені повідомлення… Проте це повідомлення, 

очевидно, прочитав не лише я. Треба оглянути місце злочину. 
Всі починають все оглядати. Деніел вивчає сліди.

Деніел: У брудних слідах – пісок… 
Марко: Тут якась нитка… 
Ляна: Вікно відкривали ззовні.. (визирає з вікна) О, на вулиці на нього 

хтось чекав. Хтось із маленьким розміром ноги – ймовірно, ді-
вчина у кросівках… Вони разом йшли... ні, бігли… 

За той час, як вони все це говорять, мама займається чимось – 
поправляє квіти, витирає рослину.

Деніел: (теж підходить до вікна) Вони пішли в напрямі моєї  
лабораторії. Біжімо! Нам треба їх зупинити! 
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Хапає за руку кого попало (це виявляється Ляна), і всі діти вибі-
гають.

Мама: А як же чай?! Ото сучасна молодь… навіть краватки не 
зав’язав як слід… Вона забирає всі зайві декорації із сцени. Діти 
вбігають на порожню сцену.

Марко: Глянь, ті самі сліди піску… Вони тут були… (Віка все фото-
графує) 

Деніел: (шарпає ручку) Але двері не вдалось їм відкрити. (Дивиться 
на те місце, де ввести код). Давай спробуємо: Ланкастер.

Електорнний голос: Код неправильний.
Деніел: Може… Сенека – неправильно… 
Ляна: Ні, це все не те… Істина відкрита кожному… Має бути щось 

простіше, очевидніше… (всі посідали, задумані).

Віка: А взагалі – чому вони за тобою слідкують? І хто вони?
Деніел: Мій дядько робив певні досліди у сфері нейропрограмуван-

ня… І він відкрив нові методи впливу на підсвідомість. Я трохи 
розробив ці досліди… І проговорився про них на одній конфе-
ренції. І після того представники однієї великої фірми шукають їх. 

Віка: Нейропрограмування – це як би вплив на людей? 
Ден: Так, ті результати показали, як можна змусити людей робити 

абсолютно будь-що… Це дуже небезпечно! 
Ляна: Ким би ти не став – не забувай, ким ти є… Гм… 
Деніел: Лишилось тільки одне: треба навідатись у кабінет дядька….  

Ходімо! 
Деніел не забуває подати руку дівчатам. Вони в кабінет з’явля-
ються через вікно. Перший Деніел, тоді Ляна, тоді Віка і Марко.

Ляна: Жах… Я в чужій країні, без документів, порушую закон.
Віка: (як і Ляні, Ден подає їй руку) Не треба, дякую, сама перелізу. 
Марко: Вау, гарний кабінет. 
Деніел: Швиденько, треба все обшукати.
Віка: Ще сліди від піску… Вони тут були! 
Ден: Невже знову випереджають нас?! От халепа… 
Ляна: Спокійно… Треба подумати логічно. Думаю, в нас усіх непра-

вильний підхід. Так, вони зламали сейф… перерили всі сховки 
та шухляди… Але я не думаю, що твій дядько ховав би щось у 
сейфі.
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Деніел: Істина всім доступна… На видноті… (підходить до столу, 
бере книгу – це Біблія). Я пам’ятаю!!! Він завжди казав: ким би ти 
не став – пам’ятай, що ти улюблене Боже творіння – Людина… 
Відповідь завжди була на видноті… 

Ляна: І разом з тим, кожен має її для себе відшукати. 
Марко: То… ходімо в лабораторію? 

Всі з радістю виходять, знову з’являються з іншої сторони. Ден 
вводить код. 

Електронний голос: код прийнято, лабораторія – до ваших послуг. 
Ден виходить на секунду за сцену, вертається з паперами.

Ден: Так, все треба знищити… (рве). Світ не готовий до цих дослід- 
жень. Дядько мене зрозуміє… А тепер… Можемо глянути і до 
вашої машини. 

Марко: Ну так… 
Ден: Але це згодом. В першу чергу ми мусимо завершити чайну 

церемонію. І, звісно, оглянути Лондон.
Ляна: Не можу дочекатись відвідин Національного Музею… 
Віка: А я б хотіла на оглядове колесо. 
Марко: (обнімаючи дівчат за плечі) Здається мені, ці канікули вияв-

ляться не такими нудними! (всі виходять, і голосно грає волинка).
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День 2 – Італія
Краєвид з Колізеєм (Pasticceria del Colosseo) та Собором Петра. 
Декорації – білі стіни, зелень, квіти. Може десь виднітись Тібр. З 
однієї сторони – затишний столик кав’ярні. Шум прибуття ма-
шини. Із неї вискакують наші герої. 

Марко: Яка спека! 
Віка: Гляньте, це ж Колізей!!! 
Ляна: Наша машина знову це зробила! Але як? 
Марко: Нічого не розумію… Ми ж ніби не витискували газ до кінця…  

Ми ж наче все перевірили, такого не мало трапитись… 
Ляна: Так незручно… Навіть із Деном не попрощались. Треба йому 

написати (витягає телефон) 

Марко: Ти вже називаєш його Ден? (Ляна лише зневажливо дивиться) 

Віка: То куди підемо? Колізей? Музеї? 
Марко: Вибач, але на годиннику – 8 ранку, і я всю ніч нічого не їв! 

Я б не сказав, що британці належної ваги надають вечері. Тому 
трохи кави та круасанів було б зараз саме до речі. 

Віка: Чудова ідея! Можемо поснідати по дорозі. Хоча як на мене –  
круасани та кава – який то сніданок? Інша справа – тарілка  
домашніх вареників... 

Ляна: Чекайте! Сніданок та музеї – це добре, але починати дослі-
дження Рима необхідно з Ватикану! Ходімо туди, адже на вході 
там завжди черга. 

Марко: Гаразд! 
Віка: (з вередливою інтонацією) Але по дорозі таки перекусимо!
Ляна: Звісно, звісно… 

Виходять, згодом повертаються Віка та Марко.

Віка: (до офіціантки) Due gelati, per favore! (та іде) Це неймовірно! 
Скільки Ляна може молитись?

Марко: Так, після стількох музеїв ще лишатись на відправу… Який 
тобі найбільше сподобався?

Віка: Так ... Ну звісно, музей Папи Климента мене дуже вразив – всі 
ці грецькі та римські твори мистецтва… І етруски…. Етруські 
вази, все їхнє мистецтво неймовірно захопливе. А тобі?

Марко: Чесно – я б пожив у відділі стародавніх рукописів! (приносять  
морозиво) Grazie! (починають їсти. Приходить Ляна ще з однією дівчиною) 
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Ляна: Вітаю вас, дорогі друзі! Познайомтесь – це моя нова при-
ятелька Лючія. Лючія досліджує релігійне мистецтво (всі пред-
ставляються, тиснуть руки).

Марко: Лючіє, у вас дуже гарне намисто, воно пасує вам до очей. 
Лючія: Ох, дякую… Я сама його зробила. Схожі намиста носили 

стародавні римляни. Дівчата, вчіться одягатись у древніх – і ви 
завжди будете оригінальними. Адже в моді немає нічого ново-
го… То як вам Італія? Вже були в Колізеї? 

Віка: Ми встигли лише пройтись по Ватикану… та й то так… коротко… 
Лючія: О, щоб побачити все, для оглядин Ватикану не вистачить 

і тижня… Але мушу сказати, що це надзвичайно цікаво. Адже 
сакральне мистецтво – це не лише мозаїки, церкви та статуї. 
Це також музика і спів! Як я люблю орган... Але от ви з України, 
правда? У вашій традиції не використовується орган, проте ста-
родавні літургійні наспіви вражають душу не менше. 

До них підходить чоловік з порцією чогось.
Але що ми такі серйозні… Ви ж уперше в Італії?! Справді? Вам 
обов’язково треба покуштувати італійську пасту! Офіціанте! Пас-
та, пер фаворе! І які у вас плани на сьогодні? 

Марко: Ой, ще скільки хотілось би всього побачити – фонтан Треві, 
Колізей, церкви Апостолів…

Віка: Ввечері можна сходити в Оперу. Все ж таки це Італія… 
Ляна: А завтра вранці – на аудієнцію до Папи Римського! Щосереди 

він проповідує до всіх охочих після молитви Ангел Господній… 
Марко: (закочуючи очі) Ну-ну, як же без цього… 
Лючія: А де ви будете ночувати? Маєте заброньовані місця в готелі?
Марко: Е… 
Віка: Та тут у вас так спекотно, що можна й на вулиці ночувати… 
Лючія: На якій вулиці! Тут не так вже й безпечно! Ото вигадали! На 

вулиці спати! Ще чого! Так, Фонтан, Колізей, прогулянка містом, 
вечеря в моєму улюбленому ресторані, опера – і до мене! 

Вони виходять, чути спів Лучано Паваротті. Згодом все зати-
хає. Виходять на сцену Ляна та Лючія. 

Лючія: Ось, твої друзі заснули... А ти? Тобі не спиться? 
Ляна: Стільки вражень за сьогодні, що сон мене просто не бере. 

Так загадково… Я завжди мріяла потрапити в Італію. 
Знаєш, у тебе дуже гарний і просторий дім! 
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Лючія: Так? Дякую! Я теж дуже тішилась, коли його купила. Але 
тепер вся радість десь пропала...

Ляна: Чому?
Лючія: Він... такий порожній. Знаєш, я рада, що ти не спиш. Так добре,  

коли перед сном є з ким порозмовляти… Чекай, я прочитаю тобі  
вірш, на який я недавно натрапила… (бере звідкись якусь папку)
Хвилюється Тібр;
Над водою так само життя протікає. 
Де відпочити душі – 
Куди прихилитись – не знаю. 
Сонце заходить байдуже.
Де ти, омріяний друже? 

Ляна: Так сумно… Хто це?
Лючія: Це невідомий автор першого століття. Дві тисячі років мину-

ло, а нічого не змінилося, правда? 
Ляна: Так, почуття не змінюються… Але ж люди не зовсім самотні 

на землі! 
Лючія: Може, і так… Може, я просто ще не знайшла своїх справ-

жніх друзів… Мені здається, що я тут чужа, що моє місце в ін-
шому столітті… Може, в тому, де носили тоги (говорячи це, Лючія 
накидає на себе тогу) і жив той хлопець із вірша? (вказує на листок) 

Ляна: Рим аж дихає історією. Тут минуле здається таким близьким! 
Лючія: Так. Але знаєш… все ж таки нам час йти спати, бо інакше 

завтра проспимо звернення Папи до народу! 
Ляна: Так… ти маєш рацію.

Вони, обійнявшись, виходять. Знову музика. Вбігають знову всі 
четверо з іншої сторони.

Ляна: Папа сказав такі глибокі слова про те, що всі ми діти Божі і 
повинні дбати один про одного. 

(Треба знайти якусь цікаву проповідь Папи до молоді: з неї взяти 
лише речення сюди, а весь текст використати на катехизації зі 
старшими.)

Віка: Так, в той час якийсь нахаба якраз ходив мені по ногах. 
Марко: Та годі, Віко, пальці всі на місці? Ну то й добре! Дівчата! Знаєте  

що? Час їсти піцу! Я сьогодні пригощаю! (йде робити замовлення)

Віка: Ого, на Марка що – колона впала? Чого це він такий милий? 
Марко: (повертається) Зараз принесуть… То що зараз робитимемо? 
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Лючія: Не знаю, вам би чого хотілось? 
Підходить отець Філіппо, озирається навкруги.

о. Філіппо: Я Філіппо, працівник одного Історичного архіву.  
Ви студенти?

Марко: Майже… ми – дослідники. Ми з України (всі представляються).
о. Філіппо: О, це дуже цікаво! І що ж ви досліджуєте? 
Ляна: Кожен щось інше… 
о. Філіппо: (посміхаючись) Чи можна біля вас присісти? 

Діти кивають. Він присідає і слухає, дивлячись на дівчат.
Ляна: Власне, в Італії ми опинилися випадково – саме з цієї причи-

ни... Але помандрувати світом завжди кльово – це ж так збага-
чує світогляд людини! 

о. Філіппо: А чи є серед вас хтось, хто захоплюється хімією?
Марко: Ну, є … 
о. Філіппо: Хочете спробувати щось цікаве? 

Всі погоджуються, він відсуває чашки та залишки їжі й витягає 
запакований у файл пергамент. 

о. Філіппо: Гляньте, це поезія одного невідомого поета. Скоріш за 
все, він був грецьким вільновідпущеником – тобто рабом, якого 
відпустили на волю. Ми не знаємо його імені. Раніше вважалось, 
що він жив у першому столітті до нашої ери. Але я підозрюю, що 
він жив на двісті років пізніше. Якщо мої припущення правдиві, 
то його звати Мавритій. Це можна перевірити за допомогою 
хімічного датування тексту. Хочу, аби це зробив ще хтось, окрім 
мене. (діти переглядаються).

Марко: Чому б і ні?
Лючія: Я б теж хотіла приєднатись… Адже це так цікаво… 
о.Філліппо: То ходімо? 

Всі встають, розраховуються з офіціанткою і йдуть. Вона приби-
рає декорації. Вони виходять з іншої сторони. Отець витягує різ-
ні реактиви, збільшувальні скла і т.ін. Марко береться до роботи. 

Ляна: А ви працюєте у Ватикані, так? 
о. Філіппо: Так… Я досліджую старовинні літописи. 
Марко: А де зберігався цей рукопис? 
о. Філіппо: В темних і вогких катакомбних приміщеннях. 
Марко: Справді, можна б припустити старіший вік, але з похибкою 

на вологість – цілком погоджуюсь із вашими результатами! 
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Ляна: А про що взагалі текст? 
о. Філіппо: (бере листок і читає) 

Хвилюється Тібр;
Над водою так само життя протікає. 
Де відпочити душі – 
Куди прихилитись – не знаю. 
Сонце заходить байдуже.
Де ти, омріяний друже? 

Лючія: Я знаю – це один із моїх улюблених віршів! 
о. Філіппо: Тобі буде приємно довідатись, що це – не єдиний твір 

цього поета! Ось… (витягає фоліант) У цьому списку на полях є 
запис – думаю, це теж той самий автор: 
Сходить зоря над Тібром – Як її маю звати?
Невже ти, дивний чужинцю, станеш для мене братом?
У темноті катакомби щось мерехтить і кличе,
Сниться мені ласкаве незнане чиєсь обличчя. 

о. Філіппо: Власне, ця згадка про зорю та катакомбу змушує мене 
думати, що він став християнином. От… є ще один текст… Але 
для нього нам треба знову повернутись у підвали Колізею… 
Хочете його побачити? 

Всі: Так! Так! (ідуть за сцену, повертаються) 

о. Філіппо: Ось тут… У цьому тунелі тримали гладіаторів, що були 
призначені на страту під час видовищних змагань на арені. Де-
хто, звісна річ, перед смертю хотів залишити про себе спомин. 
Дивіться, ось тут є декілька цікавих рядків. Бачите, як він пише 
літеру Тао? Так само, як і в слові «Тібр» на цьому листку. А ще 
порівняння води з душею – дуже характерне. Тому я припускаю, 
що автор цих рядків – наш давній друг Мавритій.
І скоро вже інші води мою хвилюватимуть душу, 
Чи приймеш у свої обійми – новий, загадковий друже?

Віка: Чекайте, тут є ще щось… (протирає )  
Вони кажуть, що Ти так само 
Перейшов через браму страху  
І що Ти мене до життя 
Пробудив із земного праху. 
Бо коли я пізнав Твій хрест – то знайшов і братів, й родину  
Ще лиш мить або дві до небес. І не треба боятись загину. 
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Віка: Ого… Думаєте, його стратили разом із першими християнами? 
о. Філіппо: Думаю, що так… Мені здається, саме Церква Христова 

дала його душі ту поживу, що їй була так потрібна… 
Лючія: Так дивно… Все, що ми знаємо про цього поета – лише 

кілька рядків його поезій, а він став нам такий близький… Який 
жаль, що ми ніколи не зустрінемось… 

о. Філіппо: Ніколи?! Але ж, Лючіє, хіба ти не знаєш, що в Церкві ми 
всі об’єднуємось – і мертві, і живі? У Христі – всі ми поруч, саме 
тому жодна розлука не може вбити любов, і навіть смерть не 
подолає її. Людина ніколи не сама, дівчинко! 

Вони всі трохи підходять вперед, і тут на сцену вибігає Мікеле. 
Він підбігає до отця і дає п’ять.

Мікеле: Отче Філіппо! Отче Філіппо! Я такий радий вас бачити! А 
знаєте що? Мене цього разу за цілий урок із класу не вигнали! 
Я робив так, як ви казали! Як тільки була смішна думка – зразу 
просив свого Ангела, щоб мене стримав, і все виходило! Отче, 
а це ваші нові друзі? (до дітей) Вам так пощастило – отець такий 
класний! Ми як тільки з батьками приїхали з Марокко – я потра-
пив у дуже погану компанію: таку мутну, як вода після макаро-
нів. А отець – він як сир до піци: прийшов саме вчасно! Він витяг-
нув мене, багато чого навчив… 

о. Філіппо: Ну гаразд уже, Мікеле, мерщій біжи в Ораторію! 
Марко: Ви – священик? Та щоб я з’їв курку з пір’ям на вечерю! 

Чому ви нічого не казали?
о. Філіппо: А ви й не питались. 
Віка: Той хлопчик був вам такий вдячний… 
о. Філіппо: Насправді я тут ні при чому. Я просто беру приклад зі свого  

наставника, отця Івана Боско – він учив дбати про найбіднішу молодь.  
Адже саме це й повинна робити Церква – дбати про кожного зі 
своїх дітей! І Церква – це не лише священики та монахи. Кожен 
повинен робити щось, аби Церква збагачувалась – хтось малює 
ікони, хтось досліджує, хтось винаходить ліки, хтось навчає, хтось  
дає надію іншим своєю добротою або надихає своєю вірою… 

Лючія: Мені теж хочеться робити в житті щось важливе і добре, щось  
корисне і потрібне. Отче, а знаєте? Я напишу книгу про цього 
поета – адже я багато знаю про цей період! Думаю, його досвід 
допоможе багатьом людям знайти себе в житті. Як ви на це?
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Марко: Знаєте, у мене якесь дивне відчуття… Думаю – нам вже час 
рушати далі… 

Віка: Так, мені теж здається… 
Лючія: Ви будете мені писати? 
Ляна: Обов’язково! (Обнімаються. Діти заводять машину.) 
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День 3 – Плем’я індіанців Північної Америки
Пейзаж – пустеля, кілька кактусів, трохи далі – хатинки в стилі 
Хагaн. Невелика брудна річка. 

Марко: Так… Мені здається, вона заглохла і далі не поїде. 
Віка: (виходячи з машини) Де ми взагалі?
Ляна: Цього разу ми явно не в центрі європейської столиці… 
Віка: І в мене складається враження, що ми взагалі не в Європі: он 

ці велетенські кактуси, Carnegiea gigantea, вони є типовими для 
Арізони… Он гляньте, які цікаві поселення!

Ляна: Я майже впевнена, що ми на території резервації індіанців у 
Північній Америці! 

Марко: Північна Америка? Щоб я снідав павуками! Наш старенький 
чудобус перекотився через Атлантичний океан! 

На сцену виходять Атса та Тангаквуну. Вони про щось тихо спе-
речаються невідомою мовою. Немає крику, але фрази різкі і мі-
міка обурена. Вони обоє чорняві, але одягнені сучасно, з досить 
великими рюкзаками. 

Ляна: Я перепрошую… Ми мандрівники… Чи ви прямуєте до цього 
поселення?

Атса:Так, ми там живемо. Мене звуть Атса (простягає руку, Марко її 
у відповідь тисне. Атса усміхається) У культурі навахо не тиснуть 
руки так сильно і не трясуть. Досить просто легко доторкнути-
сь… Ось так.

Ляна: Я – Ляна.
Віка: Віка.
Тангаквуну: Мене звати Тангаквуну.
Віка: Тана… Такву… 
Тангаквуну: Тангаквуну – означає веселка. Ви скоро запам’ятаєте… 
Атса: А що ви, власне, шукаєте? 
Марко: Ми пізнаємо різні культури та народи. Хотіли б також біль-

ше довідатись про індіанців Америки. 
Атса: Плем’я навахо, до котрого ми належимо, дуже гостинне. 

Навахо найбільше в Америці, і ми дуже добре зберегли багато 
своїх традицій. Наші батьки живуть у традиційному дусі – виро-
щують кукурудзу, доглядають кіз та овець. 

Тангаквуну: Правда, житлові умови у нас не дуже – в нашому домі 
трохи тісно і в нас немає душу та телебачення. 
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Атса: О, це дуже хвилює Тангаквуну. Вона дуже звикла до чудових 
умов життя на Флориді. Без душу, інтернету та манікюрного 
салону – не знаю, як проживе це літо… 

Тангаквуну: (обурена) Атсо, просто має бути певна гігієна! Цивілізо-
вані люди, знаєш, люблять часом помитись. 

Ляна: То нічого, нам цікаво жити так, як живе ваша родина… 
Віка: А ви – брат і сестра? 
Атса: Так, рідні. Як ти помітила? 
Віка: Сваритесь, як брат і сестра… 
Тангаквуну: (усміхаючись) Це точно. Але що це ми, справді?.. Адже 

ви, напевне, втомилися з дороги? Ходімо скоріше! 
Вони виходять, індіанські мелодії голоснішають, на сцену вихо-
дить жінка у традиційному вбранні, вона виносить якусь роботу 
– скажімо, вона може теребити кукурудзу. Заходять наші герої. 
Жінка – її ім’я Каї – кидає роботу і різко зривається.

Каї: Тангаквуну, Атсо… Діти мої… я ніби відчувала, що ви сьогодні 
приїдете (далі говорять кілька фраз незрозумілою мовою).

Віка: Чому ми їх не розуміємо??? 
Ляна: Бо база даних мови навахо не внесена в реєстр перекладача. 
Атса: Мамо, прийми як гостей наших друзів, які хочуть ближче пізнати  

наш народ. Це Марко, Ляна та Віка. Вони прилетіли аж з-за океану. 
Каї: Люди із клану Вершини Гори завжди раді гостям. Сідайте. За-

раз Аджей принесе чистої води, і тоді я вас усіх нагодую. Тангак-
вуну, поможи мені розпалити вогонь.

Тангаквуну: Мамо, адже у нас в домі є газова плита…. 
Каї: Не вчи маму готувати! Маїс виходить стократ смачнішим на 

вогні. 
Атса: Мамо… Як тато? 
Каї: Зараз задрімав. Він бадьорий, але… Йому вже мало лиши-

лось… (трохи починає плакати, Атса її пригортає). 

Тангаквуну: Наш батько працював на видобутку урану. Через опро-
мінення він захворів. У нього рак. 

Ляна: Мої співчуття… 
Прибігає Аджей – дівчинка з двома відрами води. Одягнена коло-
ритно, але трохи недоладно, як сільські діти, не дуже чиста і не-
акуратно зачесана.



27

Аджей: Так втомилась… (поки вони говорять, жінки переливають 
воду і готують кукурудзяну кашу).

Атса: Аж так втомилась, сестричко, дорогою до криниці? 
Аджей: От не треба говорити, братику, як не знаєш. У криницю піш-

ла забруднена нафтою вода через помилку на шахті. 
Атса: Що?! Якій шахті? 
Каї: Тут відкрили шахту.
Атса: Але ж… Хіба там не забороняли копати екологи? 

На сцену непомітно виходить батько, Саті. Він дуже-дуже слабкий.

Саті: Так було, але новий молодик-бізнесмен замовив інших еколо-
гів, щось там накрутив з документами, і… 

Тангаквуну: Татку! (обнімає його.)

Атса: Обережно, ти йому робиш боляче…
Саті: Ну що ти, Атсо, хіба може моя веселка зробити мені боляче? 

Який я радий, діти мої, що можу вас ще раз побачити… Дорогі 
гості, вітаю вас. Народ Дени – дуже гостинний. 

Марко: Дени?
Атса: Саме так навахо називають себе – це з нашої мови означає 

просто «люди». 
Каї: Ну, досить розмов! Сідайте усі. Аджей, роздай усім посуд. 
Віка: А Аджей – теж ваша сестра, так?
Тангаквуну: Не зовсім. Себто – всі, хто з нашого клану, називають-

ся сестрами та братами. 
Аджей: Каї мені не рідна мама. Але вона дала мені все, що в мене є.  

Мої батьки не змогли про мене потурбуватись.
Атса: Дуже багато індіанців через брак роботи стають залежними 

від алкоголю та наркотиків… 
Віка: Це дуже сумно. 
Тангаквуну: Саме тому це добре, що неподалік поставлять шахту. 
Атса: Так, але це руйнуватиме нашу екологію. Ми повинні захисти-

ти нашу землю. 
Тангаквуну: Гаразд, але ми маємо якось розвиватись! 
Саті: Діти… Не починайте зараз суперечок! Дяка небесам, що ми 

всі тут зібрались. Повечеряймо мирно. 
Вони вечеряють, гучніше чути старовинну музику.
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Саті: Ой… Щось я вже зовсім втомився (Атса зривається) Ні, ні, 
синку, побудь тут з молоддю… Мене мати проведе. 

Тато з мамою виходять. Приходить білий чоловік. Він дуже біз-
несового вигляду – айфон, костюм і т. д. 

Бізнесмен: Мені тут розповідали, що Атса приїхав у резервацію. 
Атса: Так, це я. 
Бізнесмен: О, так мріяв з вами познайомитись. Мені скільки роз-

повідали про ваш розум, талант… Я Річард Блек. Можна просто 
Ріккі (трясе і сильно тисне його руку, на що Атса неприємно кривиться).  
О, це ваші чарівні сестри та друзі – так? (киває одним оком) Влас-
не, маю до вас ділову розмову. Ви, я так розумію, хлопець 
розвинутий, освічений… Розумієте, яка користь б була вашому 
народові, якби було більше роботи… Ваш батько вже не при 
справах. Усі вас дуже поважають. І в мене є для вас дуже вигідна 
пропозиція. Якщо б ви згодились здати в оренду частину земель 
резервації… У мене є ідея поставити там один дуже цікавий хі-
мічний завод… (він говорить дуже емоційно, гамірно, тоді як Атса –  
втілений спокій).

Атса: Он як? А ви також володієте заводом на сході Каліфорнії?
Бізнесмен: О так, радий, що ви чули. Тут у мене є кілька цікавих 

проектів… Адже зрештою – який прибуток із тих овець, що там 
випасають… Я озолочу вашу резервацію! То що – ви згодні? 

Атса: А як же екологія?
Бізнесмен: О, наших прибутків вистачить, щоб оплатити сотню по-

датків на шкідливе виробництво! То як, хлопче, по руках? Я чув, 
ти лікар? Ми можемо і лікарню відкрити сучасну – при заводі. 

Атса: Знаєш, хлопче, – не по руках. Я чув, до яких наслідків привів 
твій завод в Каліфорнії. Податки на шкідливе виробництво, ка-
жеш? А податок загоїть рани Матері-Землі? Ви, білі, нічого не ро-
зумієте. Для вас все – земля, рослини, метал – власність, засоби 
виробництва. Навахо не володіють землею. Навахо захищають 
землю. Служать їй. Тому все, що я можу сказати тобі – забирай-
ся з-перед моїх очей (його слова – тихі, чіткі та різкі).

Бізнесмен: Я... е… о’кей… ти ще пошкодуєш про це… (виходить, а 
Атса закриває обличчя руками. Тангаквуну пробує його заспокоїти). 

Атса: Який бідний мій народ… Бідний, дурний, занедбаний… А ти? 
Хіба ти не прагнеш вирватись? Втекти якнайскоріше від цієї бідності?
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Тангаквуну: (раптом розізлившись) І що тут такого? Так, я не хочу 
все життя ткати килими та варити маїс. Не хочу жити всією 
родиною в одній кімнаті без електрики! Хочу подорожувати, 
бачити світ, розвиватись. Не хочу бути закритою в резервації. 

Атса: Так, а як же твій народ, твоя родина? Адже твій талант, все, 
що ти маєш, ти отримала через них?

Тангаквуну: Що ж мені, тепер все життя їм служити? Для чого таке 
життя?! (вибігає. Атса виходить теж). 

Аджей: (до наших друзів) Бачите… Навахо вважають, що не потрібно  
мати більше, ніж необхідно. Все наше життя пов’язане із землею,  
її ритмами… Американці ідеалізують успіх та здобутки, а ми 
боремось за екологію, за чистоту. Білі люди постійно спішать… 
А ми намагаємось зберегти час. Знаєте, наші предки вірили, що  
все – дерева, квіти, тварини – наша родина… Але багато з наших  
людей втратили духовність предків і натомість нічого не набули. 
Так і в мене в родині панувало зло та зневіра. Тут ми живемо теж  
дуже бідно, але ми щасливі, бо маємо любов і сім’ю. Проте багато  
хто це втратив. Тому Тангаквуну не хоче тут залишатись – мало 
хто зможе оцінити її талант, адже вона – чудовий художник.

Віка: А Атса? 
Аджей: Атса – лікар. 

На сцену виходять Атса та Саті, дітей вони не помічають, і ті 
відходять на задній план.

Саті: Атсо, ти сьогодні зробив боляче своїй сестрі. 
Атса: Але мені болить за наш народ! Та найбільше – за тебе болить…  

Ох, батьку, якби я міг тебе вилікувати… 
Саті: Що означає твоє ім’я, Атсо? 
Атса: Орел. 
Саті: Наші предки багато вчились від природи. Орел – мудрий птах. 

Як він злітає?
Атса: Колами, батьку. 
Саті: Так і наше життя іде – колами… Літо, осінь, зима, весна… Але 

він злітає вгору, весь час вгору. І потім… коли ти вже не бачиш 
його – ти знаєш, що він там є, що він досяг висоти. Смерть – це 
частина життя, сину… Той, хто помирає – він, мов птах, що зле-
тів: ти не бачиш його, але знаєш, що він там є. Знаєш, коли я був 
молодим, я пізнав Біблію. Я думав, що Ісус вчить щось зовсім 
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інше, аніж наші предки. Але тепер я все бачу по-іншому. Мертві, 
яких ми любили, насправді не відходять. Бути людиною – це 
відповідати за все творіння Боже. Панувати над землею – берег-
ти і плекати. Я не боюся смерті, бо я вірю, що там мене чекає 
добрий Батько. І ти не бійся. І – відпусти свою сестру. У її серці є 
зв’язок, який допоможе їй завжди повертатись додому. 

Атса: Ох, батьку… ти говориш важкі слова… 
Саті: Ну, ну... відведи старого батька спати… 

Виходять. Наші герої збираються біля вогню, якийсь час мов-
чать. Музика. Вертається Тангаквуну. Мовчить. Заходить Атсу.

Тангаквуну: Я вирішила – я поїду вчитися в Європу. Завтра розповім  
батькам. Напевне, не буду жити так, як ти. Але перш, ніж я поїду, 
ми зробимо одну річ. Ми захистимо наші землі від руїни. Я ж 
художник… я можу намалювати плакати з поясненням та поши-
рити їх по резервації та в інтернеті. В мене є друзі-юристи, які 
зможуть захистити наші права. Знаєш, я не буду жити тут і ткати 
килими. Але я ніколи не перестану бути навахо із клану Вершини  
гори, до якого належить моя мати, та батькового клану Солених вод.

Атса: Ми захистимо нашу матір-землю разом. Вибач, я наговорив 
тобі всякого. Просто… куди б ти не поїхала – знай, що половина 
твого серця тут, і тобі завжди раді. (обнімаються).

Тангаквуну: А зараз – час спати…. Аджей, покажи гостям їхні ліжка!  
(брат та сестра ідуть)

Віка: Зараз, одну секунду…. (всі ідуть, Віка лишається, витягає телефон) 
О, навіть ловить… 

Набирає номер. У слухавці чути: «Абонент тимчасово недоступ-
ний – ви можете залишити повідомлення після гудка».

Мамо, я знаю, ти, напевне, спиш. Хотіла сказати, що у мене все 
добре, і наша екскурсія чудова. Скільки мушу тобі розповісти… 
Але це все вдома. Я хотіла сказати, що я трохи скучила… Як там 
тато – дотримується порад лікаря? Ще не обгорів на єгипетсько-
му сонці? Як мала? Дивно це визнавати, але я скучила за тією 
капризункою. Люблю вас усіх. Бувайте! 
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День 4 – Австралія
На сцені з однієї сторони має бути багато зелені – це парк. З іншої –  
може бути море, звіддаля – Сідней. Діти виходять зі сторони парку.

Віка: Мені здається чи тут дійсно пролітало кілька папуг?
Ляна: Ні, не здається… Я теж їх бачила. Вони гарні, але дуже голосно  

репетували.
Марко: Цікаво, куди ми потрапили цього разу?
Віка: Гм, не здивуюсь, якщо ми в Австралії… Наша машина, бачу, 

полюбляє робити зупинки в різних екзотичних місцях.
Ляна: А якщо й справді в Австралії? Що це за дивне дерево? Глянь-

те, тут напис «Евкаліпт прутовидний».
Віка: А маленькими буквами «Національний парк «Какаду». Австралія».
Марко: Мм, от куди нас занесло тепер – цікаво-цікаво…
Ляна: Ви чуєте? (чути звучання музики австралійських аборигенів – ін-

струмент діджеріду)

Марко: Чуємо… ііі… бачимо.
Показує рукою на аборигенів, які заходять на сцену. Аборигени 
розмальовані, говорять якоюсь дивною мовою.

Віка: Добре, думаю, ця мова не занесена до списку перекладача. 
Ми їх не розуміємо… і не знаємо, як вони будуть ставитись до 
нас. Пропоную заховатись, якщо не хочемо, щоб вони віддали 
нас в жертву своїм богам.

Ляна: Що за нісенітниці!! Але я теж за те, щоб сховатись.
Вони відходять назад, наштовхуються на чоловіка, який вдяг-
нутий досить бідно, недбало, видно, що він повністю поринув у 
якісь свої думки.

Віка: Ааааа!!! Мене зловили… будь ласка, відпустіть мене! Я ще 
зовсім молода… в мене повно планів на майбутнє... я віддам 
вам все, що захочете.

Роберт: Спокійно, дівчино, не хвилюйтесь, ніхто вбивати вас не 
буде… З чого ви це взяли?

Віка: Ви не один із них? І не будете віддавати нас в жертву своїм богам?
Ляна: Не зважайте, вона фільмів передивилась.
Роберт: Ха-ха, звичайно ж, ні… По-перше, я не є представником 

племені «какаду». А по-друге, ці аборигени дуже привітні люди, і 
ніяких ритуалів з жертвами, як ви там кажете, не проводять.
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Марко: Плем’я «какаду»? А ми тут прочитали, що це національний 
парк називається «Какаду».

Роберт: Все правильно! Ми зараз знаходимося в національному 
парку Австралії «Какаду», який так назвали тому, що тут досі 
проживає плем’я аборигенів «какаду». Цей парк є об’єктом всес-
вітньої спадщини ЮНЕСКО.

Марко: А ви тут працюєте?
Роберт: Працюю. І живу теж тут… Я досліджую одні наскельні ма-

люнки. Збережені тут зразки вважають найкращими в Австралії 
й одними з найкращих у світі. Наскельні малюнки аборигенів, 
археологічні та палеонтологічні розкопки кидають певне світло 
на таємниче і загадкове життя місцевих жителів різних часів – 
від мисливців-збирачів доісторичних часів до сучасних людей. 
Вік збережених найбільш древніх наскельних малюнків досягає 
18 000 років.

Ляна: А чому живете тут?
Виходить Майкл, в костюмі, видно, що багатий, діловий.

Майкл: І я завжди ставлю одне і те ж питання: «Чому освічений 
молодий чоловік відмовляється від цивілізованого життя на 
користь якихось джунглів?». До речі, приємно познайомитись. Я 
Майкл – друг Роберта. Тебе поки тут знайдеш серед тих веле-
тенських дерев…

Роберт: Людина щаслива тоді, коли займається улюбленою спра-
вою. Тому я й обрав життя в тих, як ти кажеш, джунглях.

Майкл: Та я знаю... і не дорікаю тобі в тому. Я тобі казав, і ти знаєш, 
що я завжди готовий прийняти тебе до себе, якщо ти раптом 
вирішиш повернутися в місто.

Роберт: Знаю.
Майкл: Просто ти друг... і не важливо, в чому ти вдягнутий, що їси, 

де спиш. Я завжди тебе підтримаю.
Роберт: Дружба – це щось надзвичайне в нашому житті.
Майкл: Я вирвався з роботи на годинку, щоб пообідати з тобою. 

Ось, приніс їжу, а то ти забуваєш інколи, що людина потребує 
поповнювати свої запаси вітамінів, поживних речовин… А ви? 
(до дітей) Вже обідали?

Віка: Якщо чесно, то ми і не снідали ще…
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Майкл: Ооо, ну то все, годі балакати! Накриваємо на стіл (витягає з  
сумки покривало). Правда, то буде не стіл, а так – невеличкий пікнік.

Ляна: Головне, що в хорошій компанії.
Всі сідають, Майкл витягає частунки.

Марко: А що це? Такий специфічний запах…
Роберт: Це веджімайт – національна австралійська їжа: переробле-

ні дріжджі. Це на хліб мастити треба… Моя улюблена страва! 
Майкл знає, тому завжди приносить.

Майкл: А вам, мабуть, більше сподобається міт пай. Це такі кошич-
ки з тіста з м’ясом.

Марко: О так, мені це вже подобається.
Віка: А ким ви працюєте, Майкле? З вашого зовнішнього вигляду 

можна зробити висновок, що десь зовсім недалеко є місто, так?
Майкл: Найближчим до цього національного парку є портове місто 

Дарвін. І я там є власником однієї компанії, яка займається пере-
везеннями через океан.

Ляна: І ви б могли взяти нас із собою, щоб показати щось цікаве в 
австралійському місті?

Майкл: Так, звісно! Я нині ще й маю змагання з серфінгу, якщо хо-
чете – подивитесь, як ми тут хвилі підкоряємо.

Віка: Огоо!!! Так, хочемо, хочемо!
Майкл: Роберте, ось… Це тобі. Щоб ми були на зв’язку, якщо рап-

том щось.
Роберт: Що це?
Майкл: Це мобільний телефон.
Роберт: Ти ж знаєш, я не буду брати від тебе дорогі речі. Тим більше,  

він мені не потрібен.
Майкл: Я його не купляв, а підібрав на вулиці. Візьми, будь ласка.
Марко: Як то – підібрав на вулиці?
Майкл: Ну, в Австралії є таке – люди залишають на вулицях біля 

своїх будинків різні речі, це значить, можна забирати. Речі часто 
майже нові.

Віка: Це дійсно гарна ідея! В Європі такого не зустрінеш.
Майкл: Ну що ж, час їхати. Друзі, збирайтесь! А ти, Роберте? Які в 

тебе плани на сьогодні?
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Роберт: Я нині маю намір дослідити вже ту іншу печеру, де недавно  
виявив фрагмент одного малюнка.

Майкл: Ну ясно, чим би ти ще міг займатися… Дзвони, якщо щось, 
добре? Все, бувай, бережи себе. 

Ляна: Бувайте, Роберте! Може, ще побачимось… Успіхів вам у 
вашій роботі!

Наступна сцена вже має мати інший пейзаж – місто на березі 
океану: порт Дарвін. На сцені лише Ляна і Віка, сидять і п’ють 
якийсь прохолодний сік.

Ляна: Цікаво, чи навчиться Марко кататися на серфінгу… Все-таки 
не треба було йому дозволяти це робити. Небезпечно – океан, 
маса води.

Віка: Можливо, ти й права, але коли ж спробувати, як не зараз… 
Справжнє життя складається з тих моментів, від яких аж дух 
захоплює.

Ляна: А ще мене дуже вразила дружба між тим Майклом і Ро-
бертом. Ти бачила, той костюм Майкла коштує, напевно, сотні 
доларів, а він так спокійно собі сидів у ньому серед дерев в тому 
парку і обідав з Робертом!

Віка: І йому було байдуже – він приїхав провести час зі своїм дру-
гом, бо найцінніше, що ми можемо дати іншій людині – це наш 
час, який ніколи повернути не зможемо.

Ляна: Ой, у Майкла дзвонить телефон… Це Роберт. Я візьму. Алло, 
так Роберте, це не Майкл, а Ляна... Що? Добре, не хвилюйся, ми 
щось придумаємо... Роберт сказав, що в парку почалася поже-
жа… Вона з одного боку річки, тому швидко поширитись не 
зможе на великі території, але саме там живуть кілька коал.

Віка: Треба щось робити! Не можна втрачати ні хвилини!
Ляна: Але що? Ми ж не зможемо зараз покликати Майкла і Марка… 
Віка: Давай так, залишимо їм тут записку про те, що сталося. Вони, 

як тільки побачать, відразу ж приїдуть… А ми тим часом сідаємо 
в автобус і їдемо в парк.

Ляна: Добре подумай. Ми – дівчата, яка від нас там буде користь?
Віка: Ми не просто дівчата, а ДРУЗІ, а разом з другом в будь-якій 

біді можна знайти вихід… Щось придумаємо.
Ляна: Друзі? Ти назвала мене своїм другом?
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Віка: Так, після зустрічі з Майклом і Робертом я роздумувала... І ти 
мені насправді дуже дорога людина… Але зараз не до цього. 
Треба рятувати парк!

Залишають записку, вибігають зі сцени. Вбігають з іншого боку, 
разом з ними – Роберт.

Віка: (захекано) Ну що, Роберте? Майкл приїде трошки пізніше... А 
поки що ми з Ляною… ми... ми вже придумали: якщо тут близь-
ко річка, то…

Роберт: Все добре вже, дівчатка… Ті аборигени, яких ви так зляка-
лись, вперше побачивши, мені допомогли.

Віка: А що взагалі трапилось?
Роберт: Та інколи туристи бувають не дуже обережними… А за 

всіма прослідкувати не можна. То ж хтось, видно, використав 
запальничку або сірники... І це призвело до таких наслідків.

Ляна: А як же аборигени вам допомогли?
Роберт: Чесно, я якось запанікував, не знав, за що і братись, по-

дзвонив Майклові… А тут і вони прийшли. І так організовано по-
чали набирати воду з річки і передавати один одному, а останні 
поливали палаючі дерева.

Віка: А як же коали?
Роберт: Врятували, вогонь не встиг добратись до їхнього житла. 

Більше того, маю гарну новину – в тому сімействі коал попов-
нення, виявляється.

Ляна: О, в них є маленьке коаленятко?
Віка: Коаленятко? Смішно, подібно до «оленятко».

Роберт звертається до аборигенів, вони сміються і починають 
танцювати якийсь танець; і тут до Ляни і Віки підходить один з 
аборигенів і починає їх малювати фарбою.

Роберт: Не бійтесь, це одна з їхніх традицій. Так вони виявляють до 
вас свою повагу і показують, що ви їм подобаєтесь.

Віка: Ага, тоді добре! Ляно, глянь... Мені пасують ці розписи?
Ляна: Ще б пак! А спробуймо разом з ними потанцювати… Цікаві 

такі рухи в тому танці!
З’являються Майкл і Марко.

Марко: (обнімає дівчат) Ви живі!!! Ми прочитали вашу записку... 
Знали б ви, скільки я собі всього надумав, поки їхав сюди! Я вже 
уявив, що з вами щось сталось, що тут вже все палає. Який я 
радий, що ви цілі!
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Віка: Як серфінг? 
Марко: Але ви теж молодці! Чого ви поїхали самі сюди? Можна 

подумати, дві дівчини щось би тут зробили! 
Ляна: Рішення треба було приймати швидко.
Марко: Ех ви… відчайдухи мої… Зате я усвідомив, що ви мені як  

сестри, а я ваш брат, який відчуває відповідальність за вашу 
безпеку.

Майкл: Оскільки я бачу, що ситуація владналася і все благополучно 
закінчилось, в мене є гарна ідея – треба це відсвяткувати. Не 
знаю,чи це збіг, чи так мало статись, але в багажнику моєї маши-
ни є цілий ящик смачного лимонаду. Ііі… не повірите, сумка-хо-
лодильник заповнена морозивом… Просто на одному кораблі 
це не прийняли, і я забрав, щоб потім розібратись. Але я вже 
придумав, що з тим робити! Марку, ходімо, допоможеш мені 
принести.

Віка і Ляна танцюють з аборигенами.

Віка: Роберте, ходімо до нас. Будеш і танцювати, і заодно перекла-
дати, що вони говорять.

Роберт: Знаєте, що вони говорять? Кличуть нас до себе, на їхню 
територію, кажуть, що там є і деякі музичні інструменти. Можна 
буде послухати їхні пісні.

Ляна: Я погоджуюсь! (підходять Майкл і Марко з сумкою і пачкою).
Майкл: Ну що, ми готові. 
Роберт: Ходімо всі до житла аборигенів, вони запрошують нас туди.
Марко: Майкле, але ви нас потім підвезете в місто, правда?
Майкл: Не хвилюйся, звичайно! А зараз гайда веселитися! 

(всі виходять).
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День 5 – Індія
Попереду море, на задньому плані – Собор Св. Томаса та інші місця 
Чентаї.

Віка: Вау… Ми на пляжі. Погляньте, яке чарівне море! Які хвилі!
Ляна: Може, це навіть не море… 

(На сцену виходить Ані і кілька малих дітей.)
Ані: Скільки кольорів ви бачите? Назвіть їх! 
Діти: – Океан синій 
– Сірий! 
– Зелений! 
– Прозорий!
– Прозорий – це не колір, дурню! 
Ані: Не треба ображати один одного! 
– А небо сіре!
– Металеве! 
– Біле зі срібним!
– Високе! 
Ані: Гаразд, тепер можете розбігтись і збирати мушлі. Адже ми 

будемо потім робити із них всякі прикраси… 
Ляна: Мені здається, ми в Індії. Мій перекладач реєструє мову тамі-

лів, а он на обрії я бачу (вдивляється)… собор святого Томи. Ми 
в Чентаї, це столиця однієї зі східних областей Індії.

Віка: Нічого собі… Індія! Стає все цікавіше і цікавіше… 
Одна дитина починає плакати, і Ані підходить, аби її втішити. 
Дитина – брахман відходить і починає будувати замок. Наян (він 
недоторканий) підходить до неї). 

Наян: Я тобі допоможу.
Дитина-брахман: Забери руки від мого замку! Ти брудний! Ти його 

брудниш! 
Наян: Я не брудний! Я чистий! Ані каже, що я так само чистий, як і 

всі діти. Бачиш, в мене чисті руки… (суне йому під ніс свої руки, той 
його відштовхує. Діти починають битись, дитина-брахман перема-
гає, бо більша. Несподівано підбігає Марко, бере Наяна на руки).

Марко: Діти, що ви тут затіяли?
Ані: Вибачте, діти завжди затівають бійки через касти. Просто не 

знаю, що з ними робити… Я – Ані. Я вихователька дитячої групи 
при храмі святого Томи. А ви, я бачу, нетутешні…
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Марко: (опускаючи Наяна на землю) Так, ми з України. Я Марко, це 
мої подруги Ляна та Віка.

Ані: Дуже приємно познайомитись… І як вам Чентаї? 
Ляна: Власне, ми щойно приїхали. Ще зовсім нічого не бачили… 
Ані: Я зараз відведу дітей спати, а після обіду буде інша вихова-

телька. Можу вам показати найцікавіші місця! 
Віка: О, класно… 
Марко: Нам було б дуже приємно. 
Ляна: Якщо вам не важко… 
Ані: А зараз пройдіть зі мною до собору святого Томи. Він дуже 

красивий. Діти, ходімо. (дитина, врятована Марком, не збирається 
нікуди іти) Наяне, ти будеш тут спати?

Наян: Хочу, щоб дядя мене поніс…
Ані: Дяді важко.
Марко: Мені? Важко? (Закидає малого на руки) В яку сторону храм 

святого Томи? 
Вся процесія виходить за сцену під милу індійську мелодію. За 
якийсь час повертається тільки четверо головних героїв.

Ляна: Архітектура та культура дравідів така захоплива! Я ніколи 
раніше не знала нічого про цей народ, що жив тут раніше, аніж 
прийшли індоарійські племена…

Віка: А мене захопили танцівниці стилю Бхарата Натиям. Це було 
неймовірно! У цьому танці є насправді щось філософське. Кожен 
рух спрямований не на те, щоб привабити, а насамперед на те, 
щоб розповісти щось… 

Марко: А карнатика… Цей незвичний стиль співу – просто неймовірно! 
Ані: Вважається, що це одна з найдавніших нотних систем у світі. 
Ляна: Але, Ані, пам’ятаєш ту босу прибиральницю, від якої всі саха-

лись… Чому так є? 
Марко: Так, і ті чоловіки, що йшли по вулиці.
Ані: (її голос змінюється) Ви… коли-небудь чули про систему каст?
Віка: Трохи… 
Ані: Один із давніх міфів називав творцем варн «батька всього 

живого» Пуруші, який, мовляв, створив варни з різних ділянок 
свого тіла: брахманів із губ (ритуально найчистішої ділянки тіла), 
кшатріїв — із рук, вайшів — із стегон, шудрів — із ритуально 
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нечистих ступень. Згідно з законами, всі касти рівні. Проте на 
практиці, на жаль, це далеко не так. Значна частина жителів 
Індії поза кастами – вони називаються недоторкані. Зараз вони 
не вмирають на вулицях міст так, як у часи Матері Терези, але 
дискримінація все одно присутня. У селі вони живуть в окремій 
частині, і коли заходять у частину решти жителів села – мусять 
знімати взуття. Діти недоторканих, якщо й ходять до школи, му-
сять сидіти позаду. Їх часто принижують – і ніхто не заступиться. 
Також сильно засуджують одруження між членами різних каст: 
такі сім’ї просто розлучають батьки. 

Марко: Ого… І це зараз – у ХХІ столітті?
Ані: Так… Недоторкані отримують роботу в останню чергу і зазви-

чай мають меншу зарплату. 
Віка: А ти належиш до якоїсь касти? 
Ані: Моя мама походить із християнської родини. Вона переко-

нана, що сам святий апостол Тома навернув її предка. А от мій 
батько був брахманом… Його родина ледь не зійшла з розуму, 
коли він закохався в маму. Але якось змирились. Я християнка, і 
тому не визнаю цього поділу. 

Чути чудову мелодію, це може бути мелодія на скрипці.
Віка: Як гарно … Хто це грає? 
Ані: Це один мій друг. Він завжди приходить сюди. Лааване...  

(із-за куліс виходить хлопець) Познайомся, це мої друзі з України: 
Марко, Ляна та Віка. Лааван може вам розказати все чудово про 
систему каст. 

Лааван: Ані, ти знаєш, що я не люблю жалітись… 
Ані: При чому тут жалітись? Це так несправедливо! 
Лааван: Ані виросла в місті. Тут майже непомітна дискримінація. 
Ані: Окрім того, я вчилась у християнській школі… 
Лааван: А я виріс у селі. З раннього дитинства я затямив, що я – ніщо. 
Ані: Тільки він не хотів у це вірити. Лааван багато читав і відкривав 

собі світ, значно ширший, аніж той, що він бачив… 
Віка: А чому взагалі хто-небудь вірить у цю систему каст? Адже це 

так несправедливо!
Лаваан: Вони вірять у те, що те, ким ти народився, визначається 

твоїм попереднім життям. Я не хотів у це вірити … Я бачив, що 
деякі із тих, що жили, як і я, що виконували брудну роботу – 
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значно кращі, добріші, відважніші, аніж ті, хто боялись сидіти 
поруч зі мною, щоб не забруднитись. І… я почав порушувати 
правила. Я сідав попереду. Відмовлявся мити туалети. Сперечав-
ся із хлопцями з вищих каст. Відмовлявся знати своє місце. 

Ляна: І… що далі? 
Лаваан: Ну… скажемо так… Ходити до школи перестало бути 

безпечно… І взагалі жити в моєму селі. І я переїхав до Чентаї… 
Все-таки це столиця. Тут мало кого цікавила моя каста. Але я не 
мав грошей. І освіти… Я заробляю, граючи музику на вулиці.

Віка: Цього вистачає?
Лаваан: На їжу (іронічна усмішка) деколи… 
Ані: Бог турбується про своїх дітей! 
Лаваан: Про Бога не знаю. А от ти турбуєшся про мене – це правда. 

Ані знайшла мені місце для ночівлі. Часто підгодовує мене, дає 
мені одяг, а головне – ноти та книги. 

Ані: Просто розумна людина повинна розвиватись.
Лаваан: Не думайте, що я такий особливий… Ані багато кому  

допомагає. 
Ані: (дивлячись на годинник) О ні, мені час бігти… У нас при храмі є 

лікарня, і сьогодні я там чергую як доброволець. Бувайте, Лава-
ан ще вам покаже цікаві місця. А ввечері приведеш їх ночувати у 
храм, гаразд? (біжить) 

Лаваан: Добре, що є такі люди, як Ані. Але, на жаль, таких – мен-
шість. Більшість або воліють не помічати дискримінації, або 
вважають її нормальним явищем.

Ляна: Нормальним? 
Лаваан: Так. Вони кажуть: усюди є дискримінація. За расою, за 

кастою, за зовнішнім виглядом. І що? 
Віка: Але так і є! 
Марко: Що?
Віка: Ні, справді, подумай! Хіба ми до всіх ставимось однаково? 

Пам’ятаєш того хлопця, Женю, з якого ми сміялись через його 
сільську вимову. Або Оленку, з якою ніхто не дружить через те, 
що вона заїка. 

Марко: Ну, то зовсім інше… 
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Ляна: Так, умови інші, але мислення те саме! Адже якби ми могли 
змусити тих, хто нам не подобається, ходити босими по нашій 
частині міста – ми б так і зробили…

Лаваан: Я думав про це. У людині є щось таке… Якась ілюзія, ніби 
ти будеш сильнішим, коли принизиш іншого. Але по-справжньо-
му ми стаємо сильними, коли даємо. Я це бачив по Ані. Знаєте, 
навіть коли я встрявав у бійки в себе в селі і перемагав, я не 
відчував себе сильним. Знав, що перемога тимчасова. Але коли 
за порадою Ані я почав допомагати у шпиталі – я відчув цю силу 
дарувати. Навіть я, той, кого вважають ніким, можу зробити 
щасливим інших… (Пауза) Але найбільше для мене – це, звісно, 
музика. Своєю музикою я міг би дати світові багато… Мрію вчи-
тись у Німеччині в консерваторії. Але у мене навіть немає гро-
шей на квиток. Не те, що на життя… То що ? Ідімо вже відпочи-
вати? По дорозі ще можемо скуштувати традиційної тамільської 
кухні… Я знаю одне місце, де смачно і недорого. 

Всі виходять, згодом на сцену повертаються лише наші друзі.

Ляна: Щось мене мучить це все… От шкода, що нічим не можемо 
Лаваану допомогти. Він справді талановитий хлопець.

Марко: Ми-то не можемо. Але дехто може. 
Віка: Тобто?..
Марко: Сума, яка потрібна, для нас дуже велика. Але не для Роберта… 

Зараз йому зателефоную. 
Віка: А й справді. Можна також попросити, аби Лючія допомогла… 
Ляна: А я зателефоную Деніелу. 
Марко: Гаразд, ти – Дену, Віка – Лючії, а я – Роберту… 

Всі витягають прилади зв’язку, Віка і Марко розходяться із сло-
вами «Алло, Лючія», «Алло, Роберт».

Ляна: Алло, Деніел... Так, це я, Ляна… Так, теж рада тебе чути… Я де?  
Я в Індії. Тут так гарно. Так, я теж чую дуже дивний шум у трубці.  
Так, я в Чентаї. Звісно, ми маємо де ночувати… Ми будемо но-
чувати при храмі святого Томи… Та чекай, я зовсім інше хотіла 
тобі сказати. Тут є один хлопець… Із касти недоторканих... 

(при розмові вона ходить по сцені, і на цих словах теж виходить за  
куліси. Романтична індійська музика, на сцену виходять Марко та Ані).

Марко: І все-таки Індія така барвиста. Природа, культура, люди… 
Мова, зрештою. І … захід сонця. 
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Ані: Так, попри все я люблю свою країну. І в культурі є дуже бага-
то хорошого. Індуси значно спокійніше сприймають життя, а 
ще – живуть в гармонії з природою. Особливо бідніші. Я вдячна 
Богові, що народилась на цій землі… 

Марко: Яка твоя мрія?
Ані: У мене є мрія… тільки нікому не кажи, гаразд? Я б хотіла наслі-

дувати Матір Терезу. Знаєш, багато її критикують – кажуть, що 
вона допомагала бідним, а не боролась із самою суттю бідності. 
Але я її розумію. Вона не була політиком. Вона просто служила 
Богові через ближніх.

Марко: Ти хотіла б стати монахинею?
Ані: Так. А що тут такого? Хіба це не радість – служити Богові? 

Знаєш, коли я сказала Лаваанові, що ви зібрали для нього гроші, 
він ледь не розплакався. Він сказав, що тепер насправді може 
повірити в Бога, адже якщо стільки людей готові робити добро 
для незнайомця, хіба це не справжнє чудо? 

Прибігає Віка – вся в сльозах, стривожена.

Віка: Марку, Ляну… викрали… якісь дивні люди… не індійці – по 
одягу видно… говорили англійською.

Марко: Куди вони пішли?
Віка: Туди… (Вказує. Марко біжить до машини) Марку, візьми мене з 

собою. 
Марко: Ні, це може бути небезпечно… (заводить машину)

Віка: І тільки не тисни сильно на газ. Ти ж знаєш, як із цією машиною 
буває. 

Кінець сценки, завіса, танець.
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День 6 – Південний Судан
Сцена пустелі. Марко намагається завести машину, але йому це 
не вдається. Він штовхає її востаннє і виходить. 

Марко: Ну звісно, вона заводиться лише тоді, коли їй хочеться. І де 
ж це я? Схоже на якусь пустелю... Ну і спека! Треба подбати, аби 
не отримати сонячного удару (може зняти сорочку і при цьому ли-
шитись у футболці, зав’язавши сорочку на голову). Так, цікаво, куди 
мені йти… Я знаю все з фізики та інформатики, але чому в школі 
не вчать, в яку сторону рухатись, коли ти випадково опинився 
посеред пустелі? Власне, в університеті теж цього не вчать. Про-
сто йтиму прямо на схід, за сонцем. (Іде, проходить колом поза 
кулісами і повертається).

Марко: Я бреду вже годин… Що це? Оазис? Напевне, знову міраж. О, 
який гарний міраж… Я бачу чарівну дівчину за кермом джипу. А на 
передньому сидінні у неї велика баклага води. Ех, я б так жив… 

З-за сцени і справді виходить дівчина – у білій футболці, білих 
штанях, вона має в руці пляшку води. 

Вероніка: Яке нещастя… Як можна бродити по пустелі в такому  
невідповідному одязі! Без води, без теплих речей на ніч… Адже в  
пустелі спека лише вдень. Hey, boy! Come on here, I`ll give you a ride.

Марко: Цей чарівний міраж підходить до мене. Напевне, краще 
його ігнорувати

Вероніка: Це нещастя ще й розмовляє українською. (Хлюпає на ньо-
го водою) Отямся, юначе. Тримай (дає йому воду, той жадібно п’є).

Марко: Це міраж? 
Вероніка: Сідай, нещастя ти моє пустельне. Прийдеш до тями, роз-

повіси, як ти потрапив у пустелі Судану. 
Марко: Су… Судану? То я в Африці?
Вероніка: Ого, все навіть гірше, ніж я думала. Так, ти в пустелі 

Судану, і тобі дуже пощастило, що ти зустрів мене: машини тут 
бувають вкрай рідко. Я зараз прямую в Південний Судан. Там 
я працюю в одному дитячому будинку як волонтер. А ти? Це 
часом не твоя машина там, на заході?

Марко: Моя, в мене закінчилось пальне. Правда, для неї не під-
ходить звичайне пальне… Тож мені потрібна лабораторія, аби 
його поновити. 

Вероніка: Це все, звісно, дуже цікаво. Але як ти опинився в Судані, 
не маючи навіть поняття, що ти в Африці?



44

Марко: Та це, напевне, наслідок дегідратації, тобто зневоднення…. 
Вероніка: То … куди тебе підвезти? 
Марко: Куди-небудь.
Вероніка: Куди-небудь? Класно. Тоді поїдеш у наш молодіжний центр. 

Вони виходять за сцену, чути звук мотору. На сцену виходить 
інша дівчина і двоє дітей.

Аліса: Так, ану допоможіть мені робити салат…. (всі починають 
допомагати).

Дитина 1: А коли моя мама повернеться? 
Аліса: (проводячи рукою по його голові) Ми вже про це говорили,  

Патріку… Вона завжди дивиться на тебе з небес. 
Дитина 2: А моя мама теж на небі? 
Аліса: Ми ще не знаємо. Молись за неї… Ваші батьки би вами 

пишались, якби бачили, як ви гарно готуєте салат… (Заходять 
Вероніка і Марко).

Вероніка: Уявляєш, Алісо, підібрала в пустелі таке нещастя! Ще й 
свій – українець. У нього, правда, сонячний удар – трохи має га-
люцинації. Розказує про те, що перенісся сюди із Індії на машині, 
і що його подругу викрали шпигуни. 

Марко: Я не маю галюцинацій… Ось побачите – мені просто по-
трібна хімічна лабораторія.

Аліса: Що? Хімічна лабораторія? Із навчальних матеріалів у нас 
лише дошка та маркер.

Вероніка: Тішся, що душ та каналізація є. 
Марко: Ага, ясно… Це ускладнює нашу ситуацію. А сіль у вас є? 

Спирт, звичайний бензин? (Тут він трохи заточується, і дівчата 
його ловлять під руки).

Вероніка: Сядь, ненормальний, випий чаю… Це наслідок сонячного 
удару. Так… (заварює чай) Добре. І поїж чогось. Патріку, Джоне, 
можна – мій друг поїсть вашого салату? (Діти кивають головами і 
простягають йому миску і ложку).

Вероніка: Хлопець їв?
Аліса: (заперечно хитає головою) Ну що, ти отримала якусь допомогу?
Вероніка: Так, трохи ліків у машині… Фарби для моїх малих ху-

дожників (при цьому обнімає хлопців). Хочете помалювати? Ну то 
біжіть принесіть сумку з машини! (Діти вибігають, вертаються з 
фарбами, листками і сідають малювати).
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Аліса: І що – вистачить ліків на всіх тих людей?
Вероніка: Та де там… Знову треба буде вибирати, кому надати 

перевагу. 
Аліса: Ну, це вже вирішувати лікарю, а не нам. Як тобі, краще? 
Марко: Так, наче краще. 
Аліса: Як звати? 
Марко: Марко.
Аліса: Я Аліса, а це Вероніка. Дивись, певні матеріали можеш по-

просити у лікаря. Він тут буває раз на тиждень. 
Марко: А не можна частіше? Або якось до нього під’їхати? 
Вероніка: Приземлися, юначе. В нас лише одна машина, і вона нам 

потрібна. Якщо від твоєї вчасності не залежить життя, скажімо, 
цілого села, то вибачай і чекай. 

Аліса: За той час можеш щось навіть корисне зробити… 
Вероніка: Так. У нас тут є невеликий город. 
Аліса: А двом дівчатам важко. Тим більше, що, крім Джона та Па-

тріка, у нас є ще ясельна група діток, які зараз сплять. 
Марко: Де їхні батьки? 
Вероніка: Більшість –мертві. Тут іде громадянська війна. Люди ги-

нуть постійно. Причому більшість не розуміє, за що. Люди дуже 
неосвічені. Вони просто борються між собою. Вони дуже добрі, 
але політики їх використовують і підставляють. 

Аліса: То що, допоможеш мені? Ходімо, я покажу, що зробити.
Марко: А в мене є вибір?
Аліса: Ні… (Марко та Аліса виходять).
Вероніка: Ну, що ви тут намалювали? Ану покажіть мені… Ого, що це?
Патрик: Це сонце. Це небо. Це мама і Бог дивляться на нас. А це ти і 

Аліса, і я, і малі діти, які весь час ревуть. 
Вероніка: Ну, не весь час. Дуже гарно! А в тебе що, Джоне?
Джон: Ось ми ховаємось від поганих людей. 
Вероніка: Ага. Можна, я візьму ваші малюнки? А ви ідіть, беріть 

книжки з англійської, і робитимемо вправи.
Вертається Аліса.

Аліса: Слухай, а може, Марка попросити з ним поговорити?
Вероніка: Думаєш, впорається? Та він боягуз… 
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Аліса: Тільки таким здається. Він насправді сильніший. 
Вероніка: Ну, не знаю навіть. Спробуй. (Заходить Марко).

Марко: Я тут хотів спитати… Куди складати бур’яни? 
Аліса: Марку, лишись бур’янів. Є до тебе серйозна розмова. 
Марко: Слухаю. 
Аліса: В нас є ще один хлопчик. Його направили до нас із колонії. 

Він … ти чув колись про дітей-солдат? 
Марко: Це діти, котрих змушували битись?
Аліса: Так… От…. Їхню групу з кількох хлопців захопили недавно. 

Ними керував старший хлопець. Він їх накрутив дуже, переко-
нав, що всі білі – їхні вороги… Тепер той хлопчина не їсть і не 
розмовляє. Нас ігнорує. Я думаю – може, тебе схоче послухати. 

Марко: Щооо? Ні… ні, ні, ні… тільки не я… Що я йому скажу? 
Аліса: Хто ж, як не ти? У дитини страх і стрес. Просто поговори з ним. 
Марко: Дивись… Я не психолог. Я завжди кажу щось дурне. Ні. Хо-

чете, носитиму щось… Зварю вам якісь ліки… Але не це. Розмо-
ви, психологія – це не по мені. Навіть не проси (виходить).

Вероніка: Бачиш, злякався. (Аліса пакує великий рюкзак).

Марко: (щойно повернувся) Ти куди? 
Аліса: В медичний центр. Точніше – то мало бути центром. Але 

поки лікар повернувся з Аляски, а він родом саме звідти, в не-
добудованому центрі поселилось понад 500 людей, хворих на 
«кала-азар», або лейшманіоз. 

Марко: Що це таке?
Аліса: Епідемічна хвороба, передається укусом москітів. Притаман-

на для Індії, Китаю, Непалу, але буває також і в вологих районах 
Африки. Проявляється лихоманкою та деякими проявами на 
шкірі. Якщо не лікувати – людина скоріш за все помре. Щоб точ-
но діагностувати хворобу, потрібна пунктація кісткового мозку, 
яку ми в наших умовах зробити не можемо. Але під час епідемії 
важко помилитись. Лікар щотижня їх оглядає, а я або Вероніка і 
ще два волонтери з Польщі щодня робимо їм уколи… 

Марко: Ага… але проти цього є щеплення, так?
Аліса: Щеплення? Ні, поки що його лише тестують. 
Марко: Помогти тобі? 
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Аліса: (байдуже) Можна. Ось, поможеш завантажити та розвантажити 
деякі продукти. Не торкайся шприців. (Виходять. Вероніка щось гово-
рить до малих дітей і теж їх виводить. Повертаються Аліса та Марко).

Аліса: А ти непогано вмієш робити уколи.
Марко: Так, нас на медицині вчили, а потім довелось попрактику-

ватись, коли мама захворіла. 
Аліса: Я була про тебе гіршої думки. 
Марко: Та я бачу, що ви мене тут усі маєте за якогось слабака. Але це  

справді важко. Моя голова розколюється від їхнього жалібного крику.
Аліса: Просто уколи дуже болючі.
Марко: Як ви це все терпите? Як довго ви тут? 
Аліса: Я вже 4 місяці. Вероніка – довше. 
Марко: Чому ти вирішила сюди приїхати?
Аліса: (сідає) Це довга історія. Я була раніше дуже наївна…  

Я очікувала, що все в житті буде для мене. Але якось воно не так 
пішло, і в моєму житті настала дуже велика криза. Думки в мене 
були насправді чорні. Друзі затягнули мене в одну спільноту… 
Там я відчула Божу турботу… А потім одного разу почула про 
можливість поїхати на місії. Один священик розповідав про їхню 
діяльність тут. І я зрозуміла, як багато в житті я отримала, і що 
мушу віддавати щось. Така-от історія. (дивиться на годинник)  
Час молитви. 

На сцену виходять Вероніка і діти.
Вероніка: Подумаймо, за що ми хотіли б подякувати Богу сьогодні 

і що попросити. 
Патрик: Дякую за їжу… За одяг і здоров’я… І за кольорові олівці… 

Що я можу вчитись… Боже, зроби так, щоб на нас ніколи не 
нападали, і щоб моїй мамі було дуже добре біля тебе.

Джон: За Вероніку і за Алісу, і за отця Джонатана, який приходить 
щодня і розказує про Ісуса. І щоб моя мама вернулась. 

Вероніка: Дякую, Боже, за ласку бути тут і за можливість робити 
щось добре. Дякую також за життя Марка, за те, що не дав йому  
загинути в пустелі, а чудом направив його прямо мені назустріч. 

Аліса: Дякую за ліки і гуманітарну допомогу. Прошу тебе, розшир 
серця тих людей, котрі всього мають вдосталь, і навчи їх діли-
тись. Також допоможи мені завтра провести гарний урок  
катехизму із твоїми найменшими братами. 
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Марко: (відкашлявшись) Дякую, що врятував мене… І дав пізнати 
щось нове та незнане… Допоможи мені повернути Ляну. І зро-
зуміти, чого Ти від мене хочеш…. 

Всі разом моляться «Отче наш» та «Богородице Діво». Аліса і Ве-
роніка беруть дітей.

Марко: Алісо…. 
Аліса: Так? 
Марко: Ці діти неписьменні, хворі і не мають дому. Як ти їм розка-

зуєш про доброго і милостивого Бога?
Аліса: Я кажу їм, що Бог не має рук – крім наших. 
Вероніка: Ідімо спати, герої. (Марко лишається сам. Бачить, як з-за 

куліс виглядає якийсь хлопець – трохи старший).

Марко: Це, напевне, той хлопчик, про якого казала Аліса… Бог 
не має рук – окрім наших… (Заплющує очі і відважується підійти. 
Бере зі столу канапку).

Марко: Ей, хлопче… Будеш? (Ламає канапку навпіл і простягає йому. 
Сам жує свою частину. Той з недовірою підходить, бере) Я чув, ти був 
дуже сміливим воїном. 

Хлопець: Ні. Сміливі помирають, а не здаються в полон. 
Марко: Ні… Сміливі виростають і рятують своїх рідних… Чому ти 

став солдатом?
Хлопець: Моє село знищили люди з іншого племені. 
Марко: Чому ти не хочеш їсти? (хлопець мовчить) Чому не говориш 

з дівчатами? 
Хлопець: Тато казав – білі у всьому винні. Що ми завжди воювали – 

з англійцями, з французами, з бельгійцями. 
Марко: Ми не французи. Ми українці. Наша країна теж довго була 

роз’єднана – як ваша. Ходи… (Бере його за руку і показує йому за 
куліси, або на сплячих дітей) Бачиш… Коли ти був малий, ти вигля-
дав точно так само… І навіть діти з ворожих племен так само 
виглядають. Вбити легко – тебе, мене, їх – досить одного пострі-
лу. А виростити – важко. Важко зрозуміти, полюбити і зробити 
щасливим. Ти б хотів бути щасливим? (хлопець киває головою) 

Марко: То будь… Спробуй почати все спочатку. Вчитись. І жити. 
Жити – це по-справжньому сміливо. (Малий киває головою) То 
ходімо, глянемо, що там на кухні ще є? 
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День 7 – Німеччина, Дрезден
Невеличке кафе. Заходять Віка та Лаваан

Віка: Аж не можу повірити… Марко хтозна-де, Ляну викрали 
невідомі, а я сиджу в Німеччині і навіть не знаю, де буду сьогодні 
ночувати. (з іншою інтонацією) Головне, що не в літаку! Я там зовсім 
не виспалась... (Підходить офіціантка) Мені, будь ласка, картоплю із 
сосисками і салат, а моєму другові… (Лаваан їй показує) Рис з овоча-
ми. Він не розмовляє німецькою. 

Лаваан: А ти, я бачу, поліглот – так чудово розмовляєш різними 
мовами. 

Віка: Я тут ні при чому… У мене є один винахід. Точніше – це винахід  
Ляни. Універсальний словник. Де зараз бідолашна Ляна…(знову плаче).

Лаваан: Бог має потурбуватись про таку чудову людину. Знаєш, 
все, що зі мною трапилось за останні кілька днів, настільки неймо-
вірне, що просто зносить голову. І найбільш дивне – це не машина, 
що подорожує із швидкістю світла, не універсальний перекладач, 
а це людський розум, що зробив це все можливим, і серце, що 
направляє на добро. 

Віка: Так. Чекай… Це Ані. Вона пише, що застосувала всі свої 
знайомства, але довідалась лише одне. Що люди, котрі захопили 
Ляну, не індуси і не мають ніяких зв’язків з індійськими бандитами. 
А, чекай… Вони направились до кордону Індії. Ого… Вона пише, 
що бандити засвітились на одній камері, і вона помітила, що в 
одного на сумці була стрічка із британського аеропорту. Так, тут не 
обійшлось без Дені, точніше – його товаришів. 

Тим часом Лаваан слухає одним вухом, риється в індійсько-ні-
мецькому словнику; oфіціантка подає їжу, і він відповідає «Дан-
ке»; Віка набирає номер вкотре.

Віка: Марко знову недоступний. Я просто в дикому розпачі. О, Ден  
телефонує (розмовляючи, вона робить паузу на його репліки) Алло… 
Звичайно, що вона недоступна! Її викрали, а я в Німеччині. О, чудово,  
я дуже рада, що мою подругу викрали одні з найкращих шпигунів у  
світі, які ще й до всього мають купу грошей. Звичайно, ти її врятуєш,  
інакше – я тебе знайду і зварю з тебе холодець… Це така чудова  
українська страва, Денні. Тобі пора більше пізнати українську культуру!  
(кидає трубку) Яка я зла, Лаваане… Офіціанте! (прибігає офіціант) Можна  
мені також яблучний штрудель? І каву? (офіціант іде) Коли я зла – така  
голодна! О… Знову Деніел… Так? Едельгард? Гаразд. Зараз до нас 
прийде друг Деніела – Едельгард. 
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Лаваан: Знаєш, Віко, мені здається, тобі варто заспокоїтись. 
Віка: Як я маю заспокоїтись? (Лаваан аж відхиляється, а дівчина на-

кидається на яблучний струдель). Я не жашпокоюшь, поки мої дружі 
не будуть в бежпечі… 

Лаваан: То ти думаєш, Ляну викрали ті люди, які хотіли отримати  
результати Деніелових досліджень про маніпуляцію людьми? 

Віка: Ден в цьому переконаний. Він каже, що Едельгард скаже 
нам, що робити.

Лаваан: Він нас тут знайде?
Віка: Так, я вислала адресу... 

На сцену заходить дівчина у строгому діловому одязі.
Едельгард: Всім привіт, я Едельгард, а ви, я так розумію, Вікто-

рія, подруга Деніела.
Віка: Так. А… Я думала, Едельгард – це хлопець… 
Едельгард: Так, іноземці часто так помиляються. 

Лаваан встає, подає їй крісло.
Віка: Це Лаваан, мій друг із Індії, він в курсі і йому можна довіряти. 
Едельгард: Так от. Інформація така. Люди, котрі намагались за-

хопити дослідження Деніела та Джої – таємна організація «Win the 
world». Вони мають свій офіс у Німеччині. Прикриваються компанією  
з виготовлення кремів для схуднення. Я та мої товариші вже давно  
за ними слідкуємо. Ми намагаємось довести використання нелегальної  
дитячої праці на цих фірмах. Тож я постараюсь також вияснити 
місцезнаходження вашої подруги (дивиться в свої записи) Уляни. 

Віка: Так… ого … А ти і твої товариші – це .. хто?
Едельгард: Ми – захисники прав людини. Я, наприклад, серед 

іншого вивчаю права людини. (Лаваан тим часом гортає словник). 
Віка: Е… Лаваан не розмовляє німецькою.
Едельгард: Ой, ай м соу соррі, ми можемо перейти на англійську.
Лаваан: Дякую… Це було б чудово… Я так зрозумів, що ти – юрист.
Едельгард: Поки що лише вчуся. Але мрію захищати права людей.
Лаваан: О, вам треба колись навідатись до Індії.
Едельгард: Так, у нас є такі проекти… Ви вже поїли? Ходімо, я 

вам покажу офіс цієї фірми. 
Віка: Можна нам рахунок? (офіціант приносить рахунок, Віка роз-

раховується).
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Едельгард: Але спершу нам все одно треба пройти берегами Ель-
би, то хоч одним оком мусимо кинути на центр Дрездена. Ба-
чите, он та церква – Гофкірхе – вона дуже древня, але в кінці 20 
століття була повністю зруйнована. Бачите, чорні цеглини – це 
ті, що люди зберегли від первісної споруди, а білі – це нові. Весь 
центр Дрездена був зруйнований, але місто знайшло в собі сили 
відродитись, переступити помилки минулого і йти вперед. 

Віка: А он там Цвінгер… У ньому знаменита картинна галерея, в 
якій виставляється Сікстинська Мадонна – один із найзнамениті-
ших творів Рафаеля. Можемо зазирнути туди одним оком?

Едельгард: Одним оком не вийде. Там треба півдня провести, аби 
насолодитись усім, що представляє галерея. 

Віка: О, біжімо, щоб перейти цю дорогу, поки нікого нема. (Кида-
ється. Едельгард хапає її за руку).

Едельгард: Спокійно. Просто почекаємо на зелене світло. 
Віка: Але ж нічого не їде… 
Едельгард: Поважаючи правила, ми поважаємо свою країну та 

інших людей навколо нас. Окрім того, святий Папа Іван Павло ІІ 
сказав, що переходити на червоне світло – гріх, адже ти загро-
жуєш і собі, й іншим (Віка надувається). Почнімо зі справ. Ось офіс, 
про який я вам розказувала. (дивиться на годинник) Знаєте, я маю 
зараз зустріч з одним інформатором… Він нелегально працює 
на цій фірмі. Він з Еквадору. Якщо ми знайдемо для нього мож-
ливість жити легально, він зможе дістати для нас деяку інформа-
цію. А ви в той час слідкуйте тут. Може, побачите когось підозрі-
лого. Просто за всім спостерігайте і не привертайте зайвої уваги! 
(знову дивиться на годинник) Так, я побігла (виходить за сцену).

Віка: Гм… Слідкувати, значить... (Сідає. Лаваан, який має за плечем не-
велику торбу, витягає з неї книжку). Ти збираєшся читати? Ти що, 
зовсім розум втратив? Ти ж нічого з нею не побачиш… Що це 
взагалі? Історія найдревніших музичних інструментів? 

Лаваан: Віддай мою книжку… (забирає) Віко, а ти, я тобі скажу, пря-
мо ангел із картини Рафаеля. 

Віка: Цссс, дивися, іде хтось… Прикидаємось, ніби ми читаємо 
книжку. О, а що це за трубка така?

Лаваан: Не настав плям! Це бібліотечна книжка. 
Віка: (крізь зуби) Глянь, вона спеціально в темних окулярах… Як 

таємний агент. 



52

Агент: (по телефону) Алло… Так… Наша подруга в Бразилії…  
Надіюсь, йому сподобається Карнавал. 

Віка: Бразилія? Карнавал? Це, напевне, якісь кодові слова! 
Лаваан: Ти перебільшуєш! Звичайна собі мандрівниця. 
Віка: Поглянь на її взуття. А тепер глянь сюди (виймає телефон або 

фотоапарат). Ось, я сфотографувала сліди тих, хто ввірвався до 
Деніелової лабораторії. Це точнісінько такі самі сліди….

Лаваан: Напевне, сотні людей носять таке саме взуття…
Віка: А от і ні, наївний! Це найновіша модель від Луї Віттон, таких 

випустили всього декілька десятків. 37 розміру випустили три 
пари. Одна належить британській королеві, а інша – Анджеліні 
Джолі. Ти ж не припускаєш, що лабораторії Деніела пограбував 
хтось із них? 

Лаваан: Так, попри всю мою любов до Англії підозрювати в цьому 
королеву якось не зовсім випадає. 

Тим часом Агент заходить за куліси і виходить уже без течки, 
повертається за куліси туди, звідки прийшла спочатку.

Віка: Так… Ось вона вийшла… без сумки… (несподівано із іншою 
інтонацією) Ми маємо зайти в їхній офіс! 

Лаваан: Як? Вони, напевне, зачиняють двері на замок. 
Віка: Ах, ну очевидно, що зачиняють! Тому ми заберемось туди 

через вікно… 
Лаваан: Ти з глузду з’їхала?! Едельгард сказала просто спокійно тут 

її почекати… 
Віка: От ми спокійно і вияснимо дещо… Вона, напевне, занесла 

туди якусь інформацію про Ляну. Ти як хочеш, а я пішла… (вихо-
дить).

Лаваан: Що ця дівчина витворяє? Вона зараз скрутить собі шию! 
Виходить за нею, потім невелика зміна декорацій. З якогось не-
сподіваного отвору в кулісах Віка залазить на сцену. Їй допомагає 
Лаваан. 

Лаваан: У що ти мене втягнула? 
Віка: Так, скоріше – шукаємо! (на столі різні папери, карта Бразилії, 

фотографії Ляни, Деніела та їх усіх. Лаваан заглядає під стіл і знахо-
дить течку).

Лаваан: Ось! (Віка вихоплює її, відкриває і знаходить там папір. Читає).
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Віка: Точно! Вони відправили її в Бразилію! Але чому вона питала, 
чи йому сподобається карнавал? Кому – «йому»? Який карнавал? 
(Віка задумується, і натискає на щось або спирається. Звук сигналі-
зації. Заходять охоронці і німецькою говорять «Sie sind verhaftet! Sie 
haben das Recht zu schweigen! (Ви заарештовані! У вас є право зберіга-
ти мовчання!)» Арештовують наших героїв)

Віка: Ні, ви не розумієте, почекайте! 
Лаваан: Що за день…

Картина тюрми – стіл, наручники.

Лаваан: Я не можу повірити… Перший день нового життя у новій 
країні… Все, про що я стільки мріяв… І… Я арештований! Дя-
кую, Віко. Це чудово. 

Віка: Ой, замовкни… Ніби я сама не бачу, що все жахливо… А хоча…  
Давай, звинувачуй мене в усіх гріхах світу. Вперед! Усі так ро-
блять. Хто винен? Віка! Хто завжди все зіпсує? Віка! А що мені ли-
шалось робити? Мою подругу викрали і ніхто нічого не робить! 

Лаваан: Просто тобі треба було виконувати те, що сказано! 
Віка: Пфф... Давай краще придумаємо якусь спільну версію, аби 

тебе не депортували…
Лаваан: Яку ще версію? Давай просто скажемо правду.
Віка: Яку правду?! Хто нам повірить? Ти хоч уявляєш, як це звучатиме? 
Лаваан: Я не знаю (схиляє голову на стіл).

Віка: Який довгий день… (Теж засинає. Заходить один із поліцейських. 
Лагідно їх будить).

Поліцейський: Прийшов ваш адвокат, якого ви вимагали.
Віка: Ми не вимагали…
Поліцейський: Ви вимагали адвоката. І ось він тут. (Поліцейський іде 

геть, і через мить заходить Едельгард. Вона кидає Віці паспорт). 

Едельгард: Залізти в вікно до найбільш злочинної групи по всій Ні-
меччині… Ви зовсім втратили розум? Добре, що один із охорон-
ців був нашим шпигуном… Вони подумали, що найбезпечніше 
буде вас арештувати. А потім виявилось, що ти, красуне, ходиш 
тут без паспорта. І бідолашна Едельгард мусила летіти – куди? –  
В Україну. Знаходити твою сестру. Пояснювати їй ситуацію. 
Одним словом… Я переглянула ті матеріали, які ви знайшли в 
офісі – справді, вони співпадають із інформацією, яка була в нас. 
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Уляна у Бразилії, і вони намагаються обміняти її на матеріали Де-
ніела. З нею поводяться акуратно й обережно, не хвилюйтесь. 
Ми вже займаємось цією справою. Ось, я написала рапорт про 
затримання. Ви маєте його підписати. (Віка хапає і готова підпису-
вати) Чекай – прочитай, що підписуєш! 

Віка: Я… випадково потрапила на територію комплексу «Win the 
world», переплутавши адресу... Затримана для вияснення особи. 
Претензій до поліції не маю. Гаразд, можна підписувати? 

Едельгард: Так… А тепер – ходімо. Лаваан, я вже зв’язалась із твоєю  
консерваторією. Для тебе вже виділили кімнату, а Віка поживе в  
мене (вони всі піднялись і виходять). Але спершу – таки Цвінгер. Чудові  
картини, музей порцеляни чекає на нас. Віко… Червоне світло… 

Віка: Ну чому ти так любиш ті свої закони?
Едельгард: Не люблю. Просто знаю їх і роблю так, аби вони мене 

захищали. Якщо кожен дотримується правил дорожнього руху –  
ми всі в безпеці. Якщо я вибігаю на дорогу – я не лише ризи-
кую сама, а й підставляю водія та інших пішоходів. Окрім того, 
вдумайся: адже ми самі придумали закони, щоб захиститись від 
різних непорозумінь. Смішно їх порушувати. Не подобаються – 
вирости, стань юристом і придумай кращі. 

Віка: Може й так. Але мені важко дотримуватись усіх цих правил – 
я дію спонтанно. 

Едельгард: Ех, дисципліна тобі тільки допоможе! Повір мені! 
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День 8 – Бразилія 
На сцену виводять Ляну, прив’язують до крісла. 

Викрадач 1: Ось вода. Щоб не казала, що ми про тебе не дбаємо 
(виходять).

Ляна: Що ж мені робити? Коли вони розмовляли португальською 
по телефону, думаючи, що я не розумію, то домовлялись про те, 
аби шантажувати Деніела. Напевне, історія з тими дослідження-
ми, якими він займався, незавершена... Адже кожен розуміє, що 
якщо науковець навіть знищив досліди – він може їх відтворити з 
пам’яті (пробує розв’язатись). Так, що тут у нас? Мотузка. Можна її 
з часом перетерти. Пляшка пластикова… Шкода… (пробує загля-
нути у вікно) Ого, нічого собі… Як сказав би Марко: «Дрова мені 
на сніданок», та це Ріо-де-Жанейро. Он вона – велична статуя Ісу-
са та стадіон Маракана. Ага… поверх п’ятий – це добре. Отже, в 
будинку може бути ще хтось, хто міг би мене почути.  
Але треба спершу вияснити, що знаходиться по сусідству, а то –  
я почну галасувати, а в них офіс через стінку, і переведуть мене до 
підвалу (пробує розв’язати руки; зупиняється). Яка тиша… Здається, 
по сусідству таки нічого нема. Взагалі нічого… (пауза) Сумно якось. 
(виглядає у вікно) Ех, пройтися б зараз старим містом Ріо… Кажуть, 
люди тут неймовірно гостинні. І у нас в Україні – теж… 

Починає наспівувати якусь сумну пісню про тугу за Батьківщи-
ною. Раптом на фоні чує тихеньку музику самби.

Ляна: Що це? Звідки? Із-за тієї стіни… 
Чути, як із-за стіни дівчинка рахує «Ун, дуіш, треш, кватро» в 
ритм музиці, як під час танцю. Ляна разом із кріслом підсуваєть-
ся до стіни і тихо стукає, теж у ритм. Музика стихає.

Ляна: (тихо) Допоможіть – я тут зв’язана. 
Голос з-за стіни: Ви сама? 
Ляна: Так.
Голос: Чекайте. З мого балкону, здається, можна перебратись до 

вашого вікна…
Через кілька хвилин із вікна залазить Габріелла. Вона одягнена в 
щось яскраве, спортивне і бідне, шорти і майку.

Габріелла: Ой, мамочко... Чекай, я тебе визволю (витягує з кросівка 
складний ножик і звільняє дівчину). Як тебе звати?

Ляна: Я – Ляна… Я з України. 
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Габріелла: З України!? Це ж на іншому кінці світу… А чого тебе 
прив’язали?

Ляна: Мене викрали, аби отримати дещо від мого друга. 
Габріелла: Як романтично… Але вшиваймось звідси, поки нас обох 

не прив’язали. Сюди! За мною! 
Ляна: Е… не знаю, чи мені вдасться так перелізти. 
Габріелла: Нема нічого неможливо, коли на кону твоє життя і сво-

бода! Давай! (дівчата за кулісами, чути їхні голоси).

Голос Габріелли: Давай, тягнися, стрибай!
Голос Ляни: А… У мене нічого не вийде. 
Чоловічий голос: Красуню, а ти гарно лазиш! Хочеш зі мною на 

чашечку чудової бразильської кави?
Голос Габріелли: Доля милосердна до тебе, бідне створіння.  

Сьогодні ми зайняті (дівчата заходять на сцену з іншої сторони).

Ляна: Вау … Це було неймовірно! Я ще в житті не залазила нікуди 
через вікно. Це було щось…

Габріелла: Ти ніколи не лазила через вікна?! Як ти прожила до сих 
пір! Я купу разів лазила через вікна, і на дах… Я, до речі, ночую 
на даху зараз… Але що це я? Давай швиденько тебе перевдяг-
немо… Адже тебе будуть шукати. Скажемо, що ти моя учени-
ця… Ось, візьми цю перуку… Що за сорочка? Зав’яжи її… Так, 
спідниця теж не до ладу – іди, одягни шорти.

Ляна: Що?... Я – шорти? 
Габріелла: Одягай скоренько! (Заштовхує її за куліси, та вертається в 

шортах, перуці). Якщо хтось прийде, скажемо, що ти одна із моїх  
учениць. Ти мовчи, я сама все говоритиму. Я трохи знаю тих твоїх  
викрадачів. Вони вічно мені щось влаштують. А, он і мої учениці 
прийшли. Так, заходьте, дорогі (всі обнімаються та цілуються в 
щоку) Це наша нова колега, її звати… е… Аманда. Вона буде 
займатись з нами… І так, приготувались… Починаємо! І усміха-
ємось… Настроюємось на позитив… Адже день такий чудовий! 
І – врешті-решт – тут зібрались найгарніші дівчата Ріо-де-Жаней-
ро! Починаємо… І раз, два, три… давайте, розминаємо наші 
кісточки… 

Стукіт, заходить неприємний суб’єкт, один із тих, хто викрав 
Ляну. Ляна відразу зосереджується на своїх черевиках.
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Габріелла: Знову ти?! Я ж казала – не потикайся на мою територію! 
Викрадач: Спокійно, ненормальна, просто хотів запитати, чи тут 

до тебе не потикалась моя … подруга, українка? Вона не дуже 
адекватна – втекла чогось від мене. Може, я огляну твоїх учнів?

Габріелла: Українка? О, небо! Звідки тут бути українці? Тут – школа 
бразильської самби! Бразильської! (при цьому вона загрозливо 
тикає пальцем і витісняє його) Дівчата, тут є якісь українці? Ні! 
Тому що тут самі бразилійці! І якщо ти ще раз підійдеш до мене, 
мого залу або моїх учнів, то мій брат із справжньої бразильської 
фавели прийде зі своїми друзями і вони покажуть тобі свої бра-
зильські кулаки!

Викрадач: Та добре, добре, дівчино, ну чого ти така дика? (виходить)
Учениця 1: Габріелло, хіба в тебе є брат?
Габріелла: (байдуже, весело) Може, й є. Звідки я знаю… Я ж виросла  

у дитячому будинку. Але ж треба якось тримати цих нахаб в тонусі.  
То що, покажемо, що таке самба? (знову вмикає музику і всі почина-
ють танцювати).

Ляна: О ні, я не можу, у мене не виходить… Це так складно, я для 
цього не створена.

Габріелла: Розслабся! Відчуй музику! Відчуй себе! Відчуй дух Бра-
зилії! (Ляна пробує і зрештою попадає в такт) Адже самба – це не 
просто рухи. Це імпровізація, це краса. Коли я танцюю – я живу! 
(Дівчата дотанцьовують до кінця, зрештою одна з учениць дивиться 
на годинник).

Учениця: Гляньте, котра вже година. Адже нам треба добиратись 
додому!

Інша учениця: Дякуємо за чудове заняття! Габріелло, ти як завжди 
неперевершена. (Всі йдуть і кладуть на стільчик якісь гроші).

Учениця 1: (тихенько, до Габріелли) У мене немає грошей, але я зготувала  
тобі феджуаду (дає їй каструлю із їжею) Тут усі свіжі продукти… 

Габріелла: Це чудово, Кароліно! Дуже тобі вдячна. Чекаю вас усіх в 
суботу (всі прощаються і всі, крім Габріелли та Ляни, йдуть).

Ляна: Дякую, що врятувала мене. 
Габріелла: Мені нічого іншого в голову б не прийшло... Слухай, звідси  

ми вже мусимо йти, бо цю кімнату я винаймаю лише на час занять…  
У мене вдома не дуже багато місця, але мені видається, що ти 
не маєш куди піти?
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Ляна: Тобі цілком правильно здається… Повір, я невибаглива. 
Кілька найкращих днів у своєму житті я провела в наметі серед 
жителів племені навахо. 

Габріелла: А, корінних американців? У нас у Бразилії теж є резервації,  
де живуть корінні. Моя найкраща подруга виросла в Ріо, але, 
зрештою, вирішила жити серед своїх предків. У них така цікава 
культура, і мені дуже подобається, що вони борються за збере-
ження навколишнього середовища. Хоча не знаю, чи я б могла так 
жити… (під час розповіді вона збирає речі, бере гроші та їжу). Ходімо! 
(Бере Ляну за руку, і вони виходять. Через якийсь час приходять знову).

Ляна: Ти так високо живеш? 
Габріелла: Так. Один мій друг дозволяє мені тут мешкати. Розу-

мієш, я дуже бідна… І мрію назбирати грошей, щоб відкрити 
справжню школу сальси… Адже сальса – це моє життя… Поки 
що я маю лиш невелику групу. А ще підпрацьовую офіціанткою. 
Але це не дуже цікаво… Ти не проти поспати у спальнику? 

Ляна: Ні, що ти. У тебе тут так затишно… І з вікна видно чудовий 
краєвид. 

Габріелла: Так… глянь, статуя Ісуса на горі Корковаду... Таке вра-
ження, що Він нас усіх благословляє… А он – стадіон Маракана. 
До речі, тобі пощастило! Адже ти потрапила в Бразилію саме на 
чемпіонат з футболу. 

Ляна: А, футбол... Я щось таке чула. Я … не дуже люблю футбол. 
Габріелла: Невже? У Бразилії всі люблять футбол! Але ходімо, поїмо.  

Ось, я заварю тобі чудової бразильської кави. І ми вечерятимемо  
чудовим феджуаду. До речі, це одна з окрас бразильської кухні 
(робить каву і ділить страву, дівчата сідають і їдять).

Ляна: А з чого вона?
Габріелла: Тут є квасоля та свинина. А ще – капуста, морква… І 

звісно, воно приготоване з особливим соусом. Кароліна – та 
учениця – мріє мати свій ресторан. А зараз працює помічником 
шеф-повара. Вона чудово готує.

Ляна: Так, справді дуже смачно. І натуральна бразильська кава... 
Габріелла: О, зараз мій улюблений серіал. 
Ляна: Ти дивишся серіали? Я думала, їх люблять лише … ну, дівча-

та, що сидять вдома без цілі в житті. 
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Габріелла: Може, так і є десь в іншому кутку світу. Але не тут! Розу-
мієш, це ще одна національна традиція. Всі дивляться футбол та 
мильні опери. Їх навіть ніколи не показують одночасно… Розумієш, 
навіть моя подруга, та, що живе в резервації, має телебачення і ди-
виться цей серіал. Так приємно знати, що ми в різних кінцях світу, 
але дивимось один і той самий фільм, плачемо і сміємось разом. 

Ляна: Цссс… ти чуєш?
Габріелла: Так, хтось піднімається сходами. Я нікого не чекаю… 
Ляна: О ні, напевне за мною!
Габріелла: Так. Давай сюди, поліземо по пожежній драбині. 
Ляна: По пожежній драбині?!!! 
Габріелла: Давай, полізли! (Виходять, потім Габріелла вертається і 

хапає рештки їжі, виходять з іншої сторони сцени).

Ляна: Куди тепер? 
Габріелла: Біжімо до монастиря Сан-Бенто – там щойно заверши-

лась вечірня відправа, там є добрий отець, він нас прихистить… 
Коли мене минулого разу викинули на вулицю, я жила там мі-
сяць… (підходять до іншого кутка сцени, лунає бразильський госпел).

Ляна: Тут так затишно…. 
Габріелла: Так, коли мені дуже важко, я приходжу сюди. Саме тут я 

знаходжу втіху, коли мені тяжко. 
Ляна: Так, ти така неймовірно сильна. 
Габріелла: Багато в чому я завдячую своїй культурі… Я знаю, що 

мій народ має багато проблем, але я така рада бути його части-
ною! Вся його культура пронизана музикою та оптимізмом. А 
твій народ? Яка в нього культура?

Ляна: Вона дуже глибока і давня. Радість переплутана із смутком. Я 
не дуже добре знаю українські танці, але я люблю співати. Укра-
їнська народна музика дуже глибока і душевна… 

Габріелла: Заспівай що-небудь. (Ляна тихенько починає наспівувати 
якусь сумну пісню) Так гарно… Я не розумію слів, але вона змушує 
думати про щось глибоке… 

На сцену вбігає задиханий Деніел.

Деніел: Ось... ти... де... (віддихується) Я… так... і... знав, що знайду 
тебе в якомусь храмі. Ну ти і даєш… Від викрадачів втекла… 

Ляна: То ти йшов до нас на мансарду? 
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Деніел: Так… 
Ляна: А, познайомся, це Габріелла! Габріелло, це Деніел – мій друг 

із Британії, про якого я тобі розказувала. Габріелла мене вря-
тувала, і вона мене дуже багато чого навчила… А що, до речі, 
трапилось із тими викрадачами?

Деніел: Ними займається міжнародна поліція. Дівчата, я такий 
радий, що Ляна жива… Проведімо якось чудово цей вечір… У 
готелі, де я поселився – чудовий ресторан.

Ляна: Ресторан – це добре, але з мансарди, на якій живе Габріелла, 
чудовий краєвид…. 

Габріелла: Так, ходімо до мене! (всі виходять).
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День 9 – Японія 
Марко (виходить на сцену з мобільним телефоном в руках): напишу я в 

Фейсбуці своє місце перебування, щоб дівчата знали, де я.  
Японія… Цікаво, як дівчата доберуться сюди? О, статуя Будди. 
Гм, і чому навколо стільки квітів?

Кунгоро: Навколо стільки квітів, бо сьогодні свято – хана мацурі.
Марко: Хана, що?
Кунгоро: Хана мацурі – свято квітів. А взагалі в цей день святкують 

день народження Будди. Всюди храми прикрашають квітами, а 
прихожан пригощають смачним чаєм аматя. Ось, хочеш, спро-
буй (дає йому свою чашку з чаєм).

Марко: А він на смак нормальний? (недовірливо бере горнятко)

Кунгоро: Це напій з різних видів гортензій, солодкий доволі. Та 
спробуй, не бійся.

Марко: Ну добре…
Кунгоро: А ти взагалі хто? Бо між нами так випадково зав’язалась 

розмова, а хто ти, я так і не знаю.
Марко: Я Марко, турист… Подорожую світом. Та й потрапив до 

вас… Але зачекай хвилинку, мені треба зв’язатися з моїми по-
другами, які теж мають приїхати в Японію з інших країн (витягає 
телефон). От халепа, розрядився...

Кунгоро: Не розрядився... Сьогодні на цілий день виключили мо-
більний зв’язок з 12 години. А зараз якраз вже 10 хвилин по 12.

Марко: Як?!
Кунгоро: Так, зараз проходить тестування один сервіс для мобіль-

них телефонів «мобільний гаманець», який дозволяє додавати 
в телефон найрізноманітніші додатки, включаючи електронні 
гроші і навіть кредитну картку.

Марко: Ой-ой, ти стільки наговорив мудрих речей.
Кунгоро: В зв’язку з цим правління Японії погодилось на прохання 

нашої фірми виключити на день мобільний зв’язок. 
Марко: Нашої?!
Кунгоро: Ну так, я не сказав – я працюю в компанії Matsushita, яка 

працює в цьому руслі. І в мене зараз обід, тому вирішив глянути, 
як проходить свято.
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Марко: Ясно… а ти б не міг зробити мені невелику екскурсію ва-
шою компанією? Будь ласка, бо це все так цікаво.

Кунгоро: Думаю, можу. Ходімо, якраз обідня перерва закінчується 
(виходять, на сцену заходить Віка).

Віка: Ну той світ і великий! З Німеччини і в Японію. То ж треба було, 
щоб з моїм телефоном щось трапилось саме тоді, коли мені треба  
зв’язатися з Марком. Цікаво, де він зараз… Так, думай, думай, Віко...  
Є ідея! Я коли з аеропорту йшла сюди, бачила МакДональдс. Там 
точно є вай-фай. Піду туди, може, в Інтернеті знайду, що робити з  
телефоном, коли мережі немає (виходить, з іншої сторони заходить Ляна).

Ляна: Які гарні квіти навколо!
Емір: І не кажіть. Я так люблю цей день!
Ляна: А чому цей день? Я думала, тут завжди так багато квітів.
Емір: Ні, сьогодні ж свято хана мацурі – свято квітів.
Ляна: Тоді зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як мені дістатись до центру  

міста? Мені треба зустріти моїх друзів, а телефони їхні вимкнені.  
Думаю, що в центрі більш реально буде на них натрапити.

Емір: Вчора по телебаченню говорили, що на сьогоднішній день 
буде вимкнений весь мобільний зв’язок. Тому не дивно, що ти 
не можеш зв’язатись зі своїми друзями.

Ляна: Справді? І що ж мені робити?
Емір: Я тобі зараз розкажу, як потрапити в центр, і ти дійсно там їх 

зустрінеш. Головне – вірити. Пам’ятай таку японську приказку: 
«Щастя приходить у веселі ворота». Тож не журись, можливо, в 
тебе більше не буде нагоди побувати в Японії. Бери від теперішніх 
можливостей все! Відчуй Японію на смак, а друзів ти зустрінеш,  
головне – вір.

Виходять, далі на сцені має бути інтер’єр компанії, де працює 
Кунгоро.

Марко: Ну і ну… Тільки по телевізору бачив таке. Ніхто не повірить,  
коли буду розказувати, що побував в одній із передових компа-
ній наукових технологій.

Кунгоро: Ось, це моє робоче місце
Марко: А що це за книжечки лежать?
Кунгоро: Це не книжечки. Це судоку, знаєш, я дотримуюсь тої думки,  

що мозок потрібно завжди тренувати. Точніше – нашу пам’ять, 
тому я у вільний час розв’язую судоку.
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Марко: Дуже гарна думка, треба і собі взяти це на замітку.
Кунгоро: А взагалі я перебрав цю звичку від мого напарника, він з 

України. Петро його звати (він має вимовляти це ім’я так трошки 
перекручено, бо воно нічого спільного з японською мовою не має).  
А ось і він!

Заходить Петро.

Петро: Ти вже повернувся з обідньої перерви? Подивився, як там 
свято проходить?

Кунгоро: Так, гарно, як завжди: всюди квіти… Відразу так весело 
на душі стає. А ще я зустрів одного приємного молодика.

Марко: Я Марко.
Петро: Марко? Ти часом не з України?
Марко: Саме з неї. А ви теж з України, так? Мені Кунгоро сказав.
Петро: Так, вже другий рік тут працюю.
Марко: А якими вітрами вас сюди занесло?
Петро: Я вчився на комп’ютерних технологіях… І вже давно в мене 

була мрія – працювати в одній з передових фірм, що займається 
розробкою новітніх технологій. А, знаєш, людині мрії потрібні не 
менше, ніж повітря. Однак мріями не потрібно дихати – їх потрібно  
втілювати в реальність. Маленькими кроками, великими зусил-
лями, долаючи сотні складнощів. Головне – не зупинятися. І я 
знайшов таку можливість – тут в Японії. Для цього я паралельно 
почав вчити японську мову, поряд з тим – постійно вдосконалю-
вався в своїх основних знаннях, що безпосередньо пов’язані з 
обраною мною професією…

Марко: І що було далі?
Петро: А далі – виграв конкурс, і тепер я тут.
Марко: Нічого собі, ви справжній молодець!
Петро: Мій батько завжди повторював: «Мудрим ніхто не наро-

дився, а навчився». Знання багато можливостей відкривають 
в житті. Знаєш, тут, в Токіо, є одна католицька церква, святого 
Ігнатія. Я туди приходжу щодня, це таке місце, де я завжди ніби 
опиняюсь поближче до рідного дому. Та й молитва єднає нас, 
незважаючи на далекі відстані. Не хочеш зі мною?

Марко: Чому б і ні, ходімо. Кунгоро, дякую за екскурсію, радий був 
знайомству. Може, ще побачимось.
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Кунгоро: І мені приємно було з тобою провести час. Петре, не за-
будь – сьогодні до мене на вечерю!

Петро: Пам’ятаю, до зустрічі! 
Виходять; на сцені з одної сторони сидить Віка, тримає,напри-
клад, кока-колу з Макдональдса,з іншої сторони заходить Ляна.

Ляна: Так, та жінка казала, що центральна вулиця десь тут. Ще такі 
слова сказала на останок: «щастя приходить у веселі ворота»... 
Може, й справді. Але для того, щоб бути веселим, потрібно бути 
принаймні ситим. Тому… о, Макдональдс. Зайду туди, поїм і 
піду на пошуки Віки і Марка (підходить до Віки). 

Віка: Ляна… Ляно, це ти ?! Очам своїм не вірю!!!
Ляна: Віко, невже, це чудо! Це справжнісіньке чудо сталося, що ми 

зустрілись!
Віка: Погоджуюсь! Як ти? Я так за тебе хвилювалась…
Ляна: Добре! Мене врятувала одна дівчина… Уявляєш, я побувала 

в Бразилії..
Віка: Знаю, я ж сама дізналась, що ти там.. А я побувала в німецькій 

тюрмі. 
Ляна: Так, не одній мені є що розповісти… 
Віка: Але спершу нам потрібно знайти якось Марка.
Ляна: А може, він теж захоче поїсти і прийде сюди?
Віка: Насмішила… Марко за здорове харчування. Ніяких гамбургерів  

чи кока-коли…
Ляна: (задумавшись) Знаєш, де мене знайшов Деніел у Ріо? В храмі… 
Віка: Логічно, де тебе ще шукати, як не в церкві?
Ляна: Дуже смішно. Але якщо Марко теж так подумає? 
Віка: Ну… певна логіка в цьому є. Але як ми знайдемо церкву без 

карти в гуглі?
Ляна: Як сказала би Габріелла: «О небо!». А карти в туристичних 

пунктах? А люди? 
Віка: Ці традиційні методи…
Ляна: Так, але завдяки їм ми можемо пізнати не лише країну, а й 

народ… 
Віка: Глянь, починається дощ. Дивись, ваза з парасольками…  

Думаєш, їх можна взяти?
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Ляна: Принаймні багато хто так робить (беруть парасольку, розкри-
вають, на сцені з’являється інша дівчина з парасолькою).

Ляна: Коннічіва… Не підкажете нам, як дістатись до католицької 
церкви?

Дівчина: О, дівчата, у вас така гарна японська вимова. Ідіть до кінця  
цієї вулиці – і гарного вам дня! 

Виходять усі. Заходить Марко.

Марко: Боже, невідомі Твої дороги… Я завжди хотів, аби все було 
по-моєму… Вірив, що знання, наука та техніка роблять мене силь-
ним… Але без Тебе – все це не має ваги (розкриває Біблію, яка 
лежить неподалік). «Коли Господь та не будує дому, – дарма  
працюють його будівничі. Коли Господь не зберігає міста, – дарма  
пильнує сторож. Дарма устаєте рано, засиджуєтеся допізна: усе 
ж їсте загорьований хліб! Господь дає його у сні своїм любим». 
Справді, все, що я вчу і роблю, вартує лише, коли Ти допомага-
єш… Господи, я собі так думаю – треба пізнавати науку і світ, 
що Ти створив, але також – Твою мудрість… 

Заходять Ляна та Віка.

Ляна: А що я казала?! Марко!!!
Марко: Кого я бачу! (обнімає їх двох одночасно). Знаєте, що я думаю? 

Коли друзі поруч, то передові технології можуть і почекати. Як 
вам ідея зараз разом спробувати справжні японські суші? І за 
обідом розкажете, де вас носило. Бо я маю що розповісти…

Ляна: До речі, дощик минув… (кладе парасольку у вазу).
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День 10 – Повернення додому 
На передньому плані може бути машина, а задній план закритий, 
або – просто поля. Марко за кермом. 

Марко: Щось мені не подобається загальний стан машини. 
Віка: Постав якусь гарну музику… 
Марко: Щось японське? 
Віка: Ні, я б послухала Океан Ельзи… 
Ляна: Ах, рідний «Океан»… (лунає якась пісня «Океану», наприклад, «Я 

їду додому»).
Марко: Щось заїдає… (звук невеликого вибуху).
Ляна: Що це?
Марко: Все. Ми приїхали. Виходьте. (Всі виходять. Може бути ще 

один вибух) 
Віка: Чого так сталось?
Марко: Важко сказати. Система від початку була дещо нестабільна…  

Там багато факторів.
Ляна: Що ж тепер? 
Віка: Гляньте, жита… Який приємний вітер.
Марко: Ходімо потрохи… Когось та й зустрінемо. 
Віка: Мої сьогодні приїжджають із Єгипту… Хотіла б я малу побачити. 
Ляна: Так, і мої батьки вертаються з моря… Знаєте, а я так подума-

ла, поки сиділа зв’язана у Ріо… Все-таки ми і про Україну багато 
чого не знаємо. І наша спадщина, культура та сучасність – теж 
неймовірно цікаві. 

Віка: А ще я завжди думала, що у всіх інших країнах все ідеально, і 
тільки в нас все погано. 

Марко: Насправді у всіх є своя історія, свої труднощі… Я раніше 
недооцінював значення історії та географії. От повернусь додо-
му – візьмусь за них. Так хочеться зрозуміти, чому в одних країн 
все гаразд, а в інших – так все складно. 

Ляна: Додай ще в список культурологію та психологію.
Віка: А ще я розвіяла багато власних стереотипів. Уявляла німців 

суворими та нудними, а вони виявились просто відповідальни-
ми, але щирими, відкритими і радісними.

Ляна: От Марко говорив, що він зверне увагу на історію, а я, напевне,  
піду на танці. Займусь якимось спортом…
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Віка: Ти?!
Ляна: А що? Я завжди була переконана, що це не для мене, але 

Габріелла змінила мою думку.
Марко: Так, все міняється. Я, наприклад, десять днів тому ще зовсім 

не приділяв уваги Богові в моєму житті… А зараз все змінилось… 
Віка: Не думайте, я теж змінилась… Я хотіла б бути більш органі-

зованою та цілеспрямованою. Чесно, не смійтесь. Я хочу собі 
зробити план досягнень. Я хочу допомагати комусь, а для цього 
маю сама чогось досягнути. Не знаю, як ви думаєте, з мене б 
вийшов адвокат? Тільки не смійтесь…

Ляна: Чого б ми мали сміятись? Знаєш, я думаю, якщо ти постара-
єшся, у тебе все вийде!

Марко: Так! Адже ти так цінуєш свободу. Ти була б дуже відданим 
захисником для несправедливо потерпілих.

Віка: Гляньте, якийсь напис, назва населеного пункту…
Ляна: Донецьк – 10 кілометрів. Донецьк! Ми в Україні! 
Віка: Ми вдома!!! 
Марко: Ну, «вдома» – це голосно сказано.
Віка: Марку, до чого твій скепсис, адже ми на рідній землі!
Ляна: А знаєте, я думаю, це навіть символічно, що ми потрапили не 

до Львова, а сюди, аж на інший край країни. Щоб ми зрозуміли, 
що і рідну землю маємо пізнавати.

Марко: (пожвавішавши) Точно! Ми можемо добиратись до Львова 
автостопом… Відвідати Донецьк, Вінницю – я чув, там класний 
фонтан, а Віці би сподобався музей медицини. В Житомирі є 
музей космонавтики... Заїхали би в Дніпро та Харків, відвідали б 
пляжі Одеси.

Ляна: Марку, ми все це зробимо… Просто …. 
Віка: Просто… іншого разу…
Ляна: Розумієш, ми скучили за домом. 
Марко: Ясно… (засмутився) 

Віка: Марку, невже ти не хочеш якнайшвидше до Львова дістатись?
Марко: Та ні, хочу… 
Ляна: То скоріше! До Донецька всього дві години пішки! 

Всі виходять, заходять з іншої сторони – вимучені, зовсім нещас-
ні. Там має бути декорація, яка б нагадувала вокзальні каси.
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Віка: Все-таки гарне місто – Донецьк.
Ляна: Так, не таке, як я собі уявляла… Сучасне. 
Марко: (копаючи якусь пляшку, що валялась) Але в районі вокзалу 

завжди те саме… Хоча сам вокзал гарний.
Ляна: (піднімаючи пляшку та викидаючи у смітник) Знаєш, багато речей  

залежать також від нас. Ми можемо принести найкраще, що ми 
бачили, в рідну країну… 

Тим часом з’являється касирка, може поміняти якусь табличку 
на «відчинено». Вона зла.

Касир: Слухаю вас! (так, що аж Марко відскочив. Але Ляна не розгубилась).
Ляна: Доброго дня! Чи можна нам три квитки на найближчий потяг 

до Львова? 
Касир: Через годину. Чай давати? 
Ляна: Так, будь ласка… (касир вибиває і простягає їй квитки) Дуже 

вам вдячна! Гарного вам дня! І … У вас чарівна блузка!
Касир: Дякую. Перша ввічлива людина за день! І вам гарного дня, 

дівчино.
Марко: Це мило…
Ляна: Україна починається з тебе. (Піднімає ще якесь сміття) Ходімо, 

купимо собі трохи їжі на дорогу, адже нам добу їхати. 
Всі виходять, може бути музика «Сядеш у поїзд». На сцені з’явля-
ється пані, замотана в хустку. Вона заходить, сідає на лавку та 
починає люто в’язати. Тут заходять також наші герої, дивлять-
ся на квитки.

Ляна: Доброго дня! (Жінка бурчить щось нерозбірливе).
Марко: Так, це моє місце…
Віка: А це моє. Ляно, ти біля мене. (всі посідали) 
Марко: Віко, а покажи фотографії. 
Віка: (витягує фотоапарат) Ось… Це Лондон... Глянь на Дена… Яку 

він скривив міну… 
Ляна: О, я облилась чаєм…
Марко: О, ми з морозивом. Так, Лючія нагодувала морозивом мої вуха
Віка: Тобі так гарніше… (він бере подушку, що є на місцях, і стукає Віку. 

Віка теж хапає і дає йому здачі)
Старша пані: Хулігани! Розбійники! Зараз я покличу кондуктора! 

Міліцію! Вас арештують! (всі різко заспокоюються, тільки Віка ще 
говорить про себе).
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Віка: Пф… Мене вже арештовували… Ну і що.
Страша пані: (бурчить та продовжує щось в’язати чи вишивати) 

Арештанти! Злочинці! Розвелось тут!
Марко: Дівчата, час обіду. Кому канапку? (дівчата розхапують їх). 

Пані, хочете бутерброд?
Старша пані: Ще чого. Ще отруять мене тут… (вони мовчки їдять. 

Тут пані стає зле. Вона нахиляється, її починає всю трясти).

Ляна: З вами все гаразд? (жінка мовчить)

Віка: У неї якийсь припадок… Що нам робити?
Марко: Треба глянути у її сумці (відкриває). Ось, пакет з ліками… 

Написано: вколоти це у разі припадку… 
Віка: О ні, я боюсь уколів. 
Марко: Тримай її руку… Ось так… Та не тремти, Ляно, я знаю, що 

роблю. 
Робить укол. Жінка розслабляється і засинає. Лунає оголошен-
ня – «Поїзд Львів-Маріуполь прибуває до третього перону. Поїзд 
стоятиме тут чотири години. Київ вітає вас».

Марко: Її треба негайно допровадити до лікарні…(Піднімає жіночку 
або бере її під руки) Візьміть її речі. 

Герої виходять. Заходить медсестра, на лавки накидає білу тка-
нину, робить атмосферу лікарні.

Медсестра: Несіть її сюди (діти заносять пані і кладуть). А ви її родичі?
Віка: Ні, ми просто їхали з нею в одному купе.
Медсестра: Добре, що ви здогадались вколоти той укол. Тепер 

кризовий момент позаду. Повідомте її родичів – у неї мають 
бути якісь номери в мобільному. 

Ляна: Я цим займусь (знаходить телефон у неї в сумці і виходить).

Медсестра: Скоро прийде лікар. Посидьте тут з нею (теж вихо-
дить).

Віка: Цікаво, як її хоч звати? (дивиться в сумку, знаходить паспорт) 
Тетяна Володимирівна. 

Марко: Ну все, досить ритись у чужих речах!
Заходить Ляна.

Ляна: Сюди вже мчать її онуки – Ігор та Леся. (Вбігає Ігор, при краватці…)

Ігор: Доброго дня! Мене звати Ігор, ось моя візитка… Що з нею 
трапилось? Припадок?
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Марко: Я зробив їй укол і небезпека пройшла. Але їй ще треба тиж-
день побути в лікарні…

Ігор: Казав їй: бабцю, сидіть вдома, нащо Вам той Київ! (дзвонить 
телефон) Алло? Так! Я в лікарні! Я не можу зараз вирішувати 
нічого! (кидає трубку) Це жах – ніхто мене слухає! Ніякого поряд-
ку! (тут вбігає Леся)

Леся: Що сталось із моєю бабусею?! Бабцю, ви мене чуєте?
Ляна: Не буди її. Лікар казав, що їй вартує відпочити… (заходить 

медсестра).
Медсестра: Зараз прийде лікар робити огляд, всі повинні залишити 

палату (всі виходять).
Віка: Бувайте, Тетяно Володимирівно! 
Ігор: Пропоную вам всім перекусити! Ходімо в буфет (заходять з 

іншої сторони, є столик, вони приносять свої порції).
Леся: Яка гидота цей салат. Ненавиджу їжу в буфеті. Хочу піци…
Ляна: Спробуй, він досить смачний… Марку, я тобі винна… Ой, ні, 

це єни… Треба все це поміняти.
Віка: А в мене ціла кишеня тих євроцентів… 
Ігор: Були десь за кордоном?
Марко: Так, власне, повертаємось додому.
Леся: А в Британії ви були?
Віка: Так… 
Леся: Для чого тоді повертаєтесь? Краще б там залишились… 
Ігор: Так, треба шукати всякої можливості виїхати. В нашій країні 

ніяких перспектив… 
Віка: А я люблю свою країну. Думаю, перспективи залежать від нас.
Марко: Є країни, у яких жити важче, аніж в нас, але люди не втрача-

ють оптимізму і натхнення до життя.
Леся: Що мені інші країни… Хочу, щоб мені жилось добре! 
Ляна: Знаєте, якби ми думали лиш про себе, то пересіли б в інше купе  

від вашої бабці ще в перші 5 хвилин дороги. Виїхати – найпростіше.  
Але Бог створив нас на цій землі, і ми маємо робити її кращою. 

Віка: Якщо ми поспішимо, то ще встигнемо на наш поїзд!
Ігор: Я завезу вас на вокзал… Може, ви і праві – ми весь час наді-

ємось на інших, замість того, аби просто робити добро. А ти, 
Лесю, побудь з бабцею. 
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Леся йде до бабці, вона вже прокидається і може щось сказати. 
Всі виходять. Тоді – бабця з Лесею теж. Звук поїзда. Можна дати 
пісню про Львів. На вокзал виходять наші герої.

Віка: Це чарівне львівське захмарене небо…
Ляна: Погляньте, наші чудові трамвайчики… Вдома! 
Віка: Мала! Моя сестра! (назустріч вибігає маленька, Віка обнімає її, 

маму, тата).

Ляна: А он я бачу і своїх батьків. Дивись, вони такі засмаглі. Як я за 
ними скучила… 

Марко: Біжи до них! 
Ляна: Так… Дякую за ці чудові дні! (Обнімає його і вибігає).

Віка: Бувай, Марку. Дякую за все! (Теж обнімає і виходить із рідними).

Марко: От я знову сам… Більше того, моє найбільше відкриття 
валяється десь у полях і, я так думаю, воно безнадійно полама-
не. Подорож завершилась. (піднімає голову) А знаєш, я не сам. 
Я знайшов багато друзів. Але насамперед – Тебе! І … подорож 
лише починається!
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Для нотаток і розподілу ролей між аніматорами
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Святий отець Іван Боско казав, що для того, щоб молодь полю-
била те, що хоче від неї вихователь, слід вихователю полюбити те, 
що подобається молоді. А молоді подобається те, що характерне 
для її віку: рух, забави, ігри, творчість, цікавість… Отож, потрібно 
враховувати ці природні прагнення молодих для навчання та вихо-
вання їх у вірі Христовій. Для цього варто звернути увагу на активні 
методи у катехизації, які передбачають застосування ігор, забав, 
пісень, виготовлення колажів, плакатів, макетів… Проте не варто 
забувати про суть катехизації – засівання зерна Божого Слова у 
серце християнина, бо є небезпека її поза всім тим втратити.

Катехизація у групі – чи не найважливіший момент під час дня 
перебування з дітьми. Адже саме у групі, краще знаючи один одно-
го, ми можемо навчити і виховати. 

Для катехизації у групі завжди слід звертатися до таких незамін-
них джерел, як:

• Святе Письмо (Старий і Новий Завіт) – це перше джерело 
віри, Слово Боже. Варто, аби діти не тільки чули від анімато-
ра євангельські історії чи старозавітні оповідання, але щоб 
також бачили в руках аніматора книгу Святого Письма;

• Катехизм УГКЦ та ККЦ – це зібрання усієї науки Церкви, яке 
містить увесь зміст католицького віровчення.

Доброю допомогою також будуть:
• повчальні історії та оповідання, які ілюструють тему;
• картинки, ілюстрації, презентації до теми;
• короткі ігри, які допомагають розкрити тему;
• відповідні пісні.
Молитва під час праці з дітьми у групі – важливий момент: вона 

об’єднує, стишує, умиротворює. Тому не слід її вживати як орга-
нізаційний момент – варто відчути, де саме, у якій частині вона є 
найдоцільнішою. Тому в запропонованій схемі праці з дітьми немає 
окремим пунктом молитви (хіба що в окремих випадках).

Праця у групі
(катехизація)
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Структура проведення праці в групі у цьому посібнику запропо-
нована для аніматора за однаковою схемою на кожен день:

1. «Ключик» – це Слово Боже на день, завдяки якому можна 
відкрити тему дня. Це або вірш із Нового Завіту, або староза-
вітній вірш, який обов’язково по ходу оголошується дітям.

2. «Мета» – вказана основна мета, яку аніматор ставить перед 
собою, навчаючи дітей. Слід пам’ятати, що метою є не лише 
проінформувати, а й навчати, виховувати, формувати.

3. «На допомогу аніматору» – тут подано основні тези, які 
аніматор буде розкривати далі. До кожної з них переважно 
завжди вказані ті артикули з Катехизму УГКЦ «Христос – 
наша Пасха» (далі КУГКЦ) та Катехизму Католицької Церкви 
(ККЦ), які розкривають тему.

4. «Необхідний матеріал» – перелік того, що потрібно для про-
ведення праці.

5. «Хід зустрічі» – послідовне пояснення самої праці з дітьми.



75

1 день – Я У СВІТІ
Ключик: «Перш, ніж я уклав тебе в утробі, я знав тебе; і 

перш ніж ти вийшов з лона, освятив я тебе» (Єр. 1: 5) 
«Яка їх, твоїх діл, Господи, сила! У мудрості усе ти створив, – 
повна земля твоїх створінь» (Пс. 104(103): 24)

Мета: допомогти відкрити дітям Бога як Творця світу; пояснити 
цінність людини як Божого творіння; розкрити поняття «Божий 
задум» щодо створіння і кожного з нас; формувати почуття люд-
ської гідності; виховувати любов до життя.

На допомогу аніматору: 
1. Світ – Боже творіння. Бог є Творець. Це значить, що Він не тільки 

сотворив світ, а й завжди присутній у творінні і творить постій-
но. Творіння – знак і вияв творчої Божої любові (КУГКЦ 100-117;  
ККЦ 279-324).

2. Людина – вінець Божого творіння. Господь покликав людину до 
життя, створив її на Свій образ і подобу, поставив її управляти до-
брим світом, приготованим для неї. Бог творить людину чолові-
ком і жінкою – однаково рівними і гідними (КУГКЦ 118-124, 132-134;  
ККЦ 279-324).

3. Покликання кожної людини, яка приходить у світ, – уподібнитися  
до Бога, досягнути обожествлення – «від образу до подоби  
Божої». В особі Свого Єдинородного Сина, Ісуса Христа, Бог  
показує Свою безмірну любов кожній особі і вказує шлях у  
досягненні мети життя. «Бог бо так полюбив світ, що Сина свого 
Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а 
жив життям вічним» (Йо. 3: 16).

4. Через Свій задум Бог дає остаточну відповідь на запитання про 
сенс і мету життя – єдність із Творцем через єдність у любові з 
творінням (ККЦ 50-53, 68).

Необхідний матеріал: Глобус, картинки з зображенням різних видів 
троянд, краєвидами, приготовані для кожної дитини «пазлики», 
гра-мозаїка «Пазл».

Хід зустрічі:
Перший день спільного перебування дітей у групі є особливим, 

бо діти ще не знають одні одних. Враховуючи це, в часі катехизації 
можна організувати знайомство учасників групи між собою та роз-
почати формувати єдиний дух команди.
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Аніматор звертає увагу учнів на красу, що нас оточує щодня, про  
яку часто забуваємо, а іноді й взагалі не думаємо. У той же час наводить  
цікаві факти (соловейко наспівує близько 2 тисяч різних мелодій; у 
світі є близько 7 тисяч видів троянд; на Землі налічується більше ви-
дів бджіл, ніж видів ссавців і птахів разом узятих – згідно з даними 
Американського музею природної історії, на Землі живе понад 19 200 
видів бджіл; Гімалаї – найвищі серед гірських хребтів на планеті. В 
горах Гімалаях знаходиться більшість найвищих гірських вершин сві-
ту, серед них аж 10 восьмитисячників, у тому числі і найвища гора на 
Землі – Еверест; у той час, як ми сидимо, Земля з величезною швидкі-
стю рухається разом з нами у Всесвіті; Жанна Кальман (1875 – 1997) –  
сучасна людина, яка найдовше прожила), щоб зацікавити дітей та 
привести їх до пошуку відповіді на питання: «Чи задумувались вони, 
звідки все постало, хто впорядкував все таким чином?».

Божа рука створила цей прекрасний Всесвіт і продовжує твори-
ти його далі. Все було створено Богом послідовно і мудро (прига-
даймо собі історію створення світу: яка послідовність постання 
творіння? (див. Бут. 1: 1-31)). Для чого Бог творить світ? Творіння –  
знак і вияв творчої Божої любові. Тому, подивляючи красу всього 
створеного Богом, ми бачимо відблиск Його любові. Чи Господь 
залишає створений світ напризволяще? Ні, Він увінчує його люди-
ною, яку ставить управлінцем і розпорядником на землі. Людина –  
вершина Божого творіння – створена на Його образ і подобу. Дару-
ючи життя людині, Бог довіряє їй все створене перед нею. 

Чи замислювалися ми про неоціненний дар свого життя? Про те, 
що Бог кожного з тут присутніх задумав і покликав жити саме в цей 
час? Так, ми завжди були у задумі Бога, і це Він захотів, щоб ми наро-
дилися саме тоді, саме там. Ще у Старому Завіті Господь промовив 
до пророка Єремії такі слова: «Перш, ніж я уклав тебе в утробі, я 
знав тебе; і перш ніж ти вийшов з лона, освятив я тебе». Ми не є 
випадковістю, кимось небажаним. Наше місце у цьому великому і 
величному світі надзвичайно важливе.

Навіть після того, як людина вчинила перший гріх і продовжувала 
грішити протягом історії, Бог не переставав і не перестає її люби-
ти, тому віддає Свого Єдинородного Сина Ісуса Христа, Який вказує 
нам дорогу до нашого Творця. «Бог бо так полюбив світ, що Сина 
свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, 
а жив життям вічним». 



77

В чому мета нашого життя? Мета нашого життя – єдність із Богом,  
якої ми можемо досягти, знаючи й усвідомлюючи своє важливе і 
неповторне місце у цьому світі, яке нам приготував Творець.

Звертаючи увагу дітей на маленьку частинку з гри-мозаїки 
«Пазл», аніматор розповідає Історію малої Часточки.

ІСТОРІЯ МАЛОЇ ЧАСТОЧКИ
Одного разу мала часточка картонної гри-мозаїки «Пазл» впала 

за холодильник, і нікому не вдалося її дістати. Це була дуже красива 
часточка з жовто-коричнево-червоно-білим малюнком. 

Ця часточка так давно лежала за холодильником, що вже й забу-
ла, ким була, адже часточки мозаїки мають коротку пам’ять. Тому, 
роздивившись навколо себе, вирішила називатися «Часточкою», бо 
ж усі, кого бачила вона, були цілими речами. Стіл був столом, крісло –  
кріслом, навіть кіт був котом, а чим була вона?

− Без сумніву, я – часточка чогось, але чого? 
Тому Часточка вирішила вирушити на пошуки. На своїх паперо-

вих ніжках вийшла спочатку на подвір’я, звідки й розпочала пошуки.
Першим, кого зустріла на своєму шляху, був великий Камінь.
− Привіт! – мовила Часточка до нього.
− Привіт, – неохоче відповів Камінь. 
− Холодно нині, правда? – запитала Часточка.
− Я нічого не відчуваю, мені байдуже, – відповів Камінь. 
− Хочеш трохи пройтися?
− Я ніколи не рухаюся.
− Це означає, що завжди лежиш тут?
− Так.
− Чи буває таке, що тобі чогось бракує?
− Ні, Камінь – досконале творіння, тому я нічого не потребую.
− Навіть такої часточки, як я? – запитала несміливо Часточка.
− Іди собі. Мені ніхто не потрібен!
Налякана грізним тоном Каменя, Часточка хутко відійшла та про-

довжила свою мандрівку по подвір’ї у пошуках речі, якій би браку-
вало такого шматочка, як вона.

Мандрувала, мандрувала (насправді пройшла лише кілька санти-
метрів дороги, але, якщо придивитесь, то побачите, що ніжки ча-
сточок мозаїки справді дуже маленькі) і нарешті дійшла до Калюжі.

Це була велика Калюжа з брудною водою. У царстві калюж ті, що 
з найбруднішою водою, вважаються найгарнішими, бо в них відби-
ваються зірки та хмари. 
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Часточка познайомилася з Калюжею, яка здалася їй досить неви-
хованою і зухвалою, бо навмисно потрапляє під колеса машин, щоб 
зненацька оббризкати перехожих.

− Чи часом я не є вашою часточкою?
− Гм, – хмикнула Калюжа, – чому б і ні? Ввійди всередину, тут є 

місце.
− Ах, як чудово! Я – часточка Калюжі! – втішилася Часточка та 

занурилася у брудну воду. Опинившись усередині болітця, почала 
м’якнути і задихатися.

− Рятуйте! Тону! – кричала з розпачу Часточка. Борсалась, на-
магаючись утриматися на поверхні, але вода затягувала її на дно. 
Гарний малюнок, який мала на собі, почав зникати.

Калюжа зловтішно усміхнулась.
− Нещасна мрійнице! Ти – лише шматочок картону, погануля! 
В той час на галявині, неподалік від Калюжі, разом зі своєю дру-

жиною снідав Дрізд. Він пожалів та витягнув своїм довгим дзьобом 
Часточку із брудної води й обережно поклав її у сонячному місці, 
щоб висохла.

Сонячні промені та приємний вітерець висушили Часточку. Вона 
знову продовжила свої пошуки.

Минуло багато часу, допоки дійшла до круглого предмета, наїжа-
ченого колючками, який до того ж мав маленькі дверцята. 

− Як тебе звати? – запитала Часточка.
− Лушпинка каштана, – почула у відповідь.
− Гарне ім’я, – сказала Часточка та повторила те, що запитувала  

всіх, кого зустрічала.
Лушпинка довго не роздумувала.
− Звичайно! Мені так тебе бракувало! Я тут постійно сама, не 

маю з ким гратись.
− Чудово! – закричала Часточка. – Я є часточкою Лушпинки!
− Обіймімось! Будемо разом гратися, – запропонувала Лушпинка.
Часточка кинулась до Лушпинки, але…
− Ох! – раптом боляче вкололася. Знову спробувала, але, на 

жаль, її нова подруга була вся покрита колючками.
− Тепер розумію, чому ти не маєш друзів, – сумно сказала Ча-

сточка. – Якщо залишуся з тобою, стану ситечком. Правду кажучи, 
не думаю, що я твоя часточка.

Наша мандрівниця попрощалася з Лушпинкою і, не втрачаючи надії,  
далі вирушила на пошуки того, чому бракувало такої часточки, як вона.
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Раптом щось заблищало. Часточка, підійшовши ближче, побачила 
Осколки кольорового скла, які гралися з сонячними промінчиками.

− Добрий день, приятелі!
− Привіт! – майже одночасно відповіли Осколки, але не вияви-

ли зацікавлення до неї. 
− Чи часом я не є часточкою вашої громади? – запитала Часточ-

ка з надією, бо Осколки здавалися їй приємними та симпатичними.
− Можливо, – відповів найбільший Осколок.
− Отож, можу залишитися?
− Залишайся!
Часточка почала гратися зі своїми новими братами, але…
− Ти нездара! – крикнув Осколок, з котрим намагалася гра-

тись в пінг-понг сонячними променями. Часточка, як вона тільки не 
старалася, не відбивала променів. Окрім цього, її жовто-коричне-
во-червоно-білий малюнок вже не був виразним, тому мала Часточ-
ка почувалася нещасною.

Зненацька один із Осколків, який не брав участі у грі, а стояв на 
чатах, закричав:

− Хлопці, увага, їде!
Осколки захвилювались, перестали гратись і склалися так, що 

ріжуча частина була вгорі. Часточка залишилась посередині, напру-
жено чекаючи, що буде далі.

− Велика нагорода чекає того, хто проб’є його з першого разу! –  
сказав найбільший Осколок.

Що треба пробити? Це Часточка зрозуміла згодом. Осколки ле-
жали посередині стежки, якою їхав велосипед.

− Навіщо? – кричала перелякана Часточка.
Велосипед наїхав на шматочки скла і … «Пуф-ф-ф-ф!»
− О ні! – закричала дитина. Зістрибнувши з велосипеда, сумно 

дивилася дівчинка на колесо, з якого швидко виходило повітря. І 
раптом побачила Часточку. 

− Це не я! – закричала Часточка розпачливо.
Дитина не знала мови Часточки мозаїки, тому взяла її та побігла 

додому з радісним криком:
− Матусю! Матусю! Я знайшла її! Знайшла часточку своєї мозаїки!
Як це часто буває з дітьми, забувши вже про пробите колесо, ра-

діла, що знайшла загублену річ.
За мить Часточка опинилась в обіймах багатьох подібних до неї 

шматочків. Вона усвідомила, що її пошуки закінчилися. Тепер вже 
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Часточка знала, ким є! Їй стали зрозумілими кольорові плями на ній: 
жовтий і коричневий були частинами морди тигра, червоний і білий –  
зубами та розкритою пащею. Усі часточки утворювали зображення 
чудового тигра з джунглів.

− Нарешті! Ми тебе чекали! – закричали хором усі часточки мо-
заїки. – Нам тебе дуже бракувало!

(Бруно Ферреро)

Наше місце у світі настільки важливе, що він не був би доверше-
ним, якби у ньому не було хоча б одного з нас. Ми важливі для Бога, 
для своїх батьків, для своїх друзів, для свого міста, держави. Ми по-
трібні і важливі сьогодні й тут, у цій групі. 

Аніматор пропонує дітям на заздалегідь приготованих «пазли-
ках» написати своє ім’я, улюблене заняття, одне слово-асоціацію 
до слова «людина». Кожен, представляючи свій «пазлик», коротко 
розповідає про себе та свої очікування від перебування на «Веселих 
Канікулах». Таким чином аніматор організовує знайомство у групі.



81

2 день – Я В ЦЕРКВІ
Ключик: «Отже ж ви більше не чужинці і не приходні, а співгрома-

дяни святих і домашні Божі, побудовані на підвалині апостолів і 
пророків, де наріжним каменем – сам Ісус Христос» (Еф. 2: 19-20)

Мета: розкрити дітям широке розуміння Церкви як задуму Бога зі-
брати свій народ воєдино, як місця усиновлення людини Богом, 
як Тіла Христового, як матері і виховательки нашої віри та мора-
лі; звернути особливу увагу на Церкву – Христове Тіло, де кожна 
людина покликана творити єдність цього Тіла; формувати відчут-
тя своєї приналежності до Церкви, до своєї парафії; виховувати 
бажання пізнавати своє покликання.

На допомогу аніматору: 
1. Церква – це не тільки збудований храм, у якому ми молимося. Церк-

ва – задум Бога зібрати воєдино все людство. Вона збудована 
Христом і оживлена Святим Духом – єдина, бо Бог є один (Еф. 4: 6).  
Церква є святою: хоча вона охоплює грішників, вона є «безгріш-
на, яка складається з грішників». Церква є Апостольською, бо за-
снована на апостолах (КУГКЦ 280-300; ККЦ 751-870). 

2. Церква – місце і середовище усиновлення людей Богові. У Церкві че-
рез святе таїнство хрещення ми стаємо дітьми Божими (КУГКЦ 407).  
«Як людина після народження починає дихати та їсти, щоб могти 
жити, так і охрещений, народжений до нового життя в хрещаль-
ній купелі, починає дихати Святим Духом і живитися Святим При-
частям, аби зростати у Христі» (КУГКЦ 408-446).

3. Церква – Тіло Христове, у якому Головою тіла є Сам Христос, а ми –  
Його члени. Єдність тіла не усуває різноманітності членів  
(ККЦ 787-801).

4. Церква – мати й вихователька. Саме в Церкві у спілкуван-
ні з усіма хрещеними християнин здійснює своє покликання  
(ККЦ 2030-2046).

Необхідний матеріал: скріпки; вирізані з картону частини тіла: дві 
ноги, дві стопи, дві руки, дві кисті, тулуб і голова – у кожній ча-
стині зробіть отвір для того, щоб за необхідності можна було їх 
скріпити; надруковані на вирізаних з паперу «церковцях» слова 
пісні «В тілі Христовім творимо єдність».

Хід зустрічі:
Вчора ми з’ясували, що невипадково з’явилися на цьому світі, що 

це Бог – наш Творець – покликав кожнісіньку людину до життя. Від-
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давши задля нашого спасіння Свого Сина, Ісуса Христа, Бог вказав нам 
дорогу до любові. Від початку світу Бог має задум зібрати свій народ 
воєдино. Напевне, вам відомі старозавітні події, коли Господь виби-
рав серед праведників тих, яким доручав місію – зібрати народ, вря-
тувати його? Навіть після того, як Христос вознісся на небо, Господь 
не перестає любити свій народ і дбати про нього. Як ви гадаєте, яким 
чином Бог піклується про нас сьогодні? (діти висловлюють свої дум-
ки). Де саме нині ми найбільшою мірою можемо з’єднатися з Богом?

Церква – це місце зустрічі людини і Бога. Як ми сьогодні можемо 
назвати Церкву? (аніматор пропонує дітям, щоб вони пояснили, що 
таке Церква). Церква збудована самим Христом на апостолах (прига-
дайте, хто з апостолів отримав місію бути «скелею», на якій поста-
не Церква?). Це не просто збудований храм, цього замало. Церква –  
це зібраний Божий народ. 

Коли ми були маленькими, а, може, хтось і трошки старшим, 
нас принесли (привели) до Церкви, і священик охрестив нас в ім’я 
Отця, і Сина, і Святого Духа. Хрещення – не просто обряд занурен-
ня у воду, хрещення – це сам Христос, Який нас усиновляє через 
молитви священика й обряд обмивання водою: ми стаємо дітьми 
Божими. Послухаймо, як апостол Павло говорить про цю таємницю 
Бога: «Отже ж ви більше не чужинці і не приходні, а співгромадяни 
святих і домашні Божі, побудовані на підвалині апостолів і проро-
ків, де наріжним каменем – сам Ісус Христос». Церква стає нашим 
домом, а ми – Божими «домашніми».

Аніматор показує дітям кожну окрему частину людського тіла, 
коментуючи і запитуючи їх, яке призначення кожної з частин. 

Майже дві тисячі років тому апостол Павло описав одну із засно-
ваних ним грецьких церков, порівнюючи її з тілом, що складається з 
різних частин. Послухаймо цей новозавітній уривок:

«Тіло бо складається не з одного тільки члена, а з багатьох. Коли 
б нога сказала: «Я не рука, отже не входжу у склад тіла», – то хіба че-
рез те не належала б до тіла? І коли б вухо сказало: «Я не око, отже 
не входжу у склад тіла», – то хіба через те воно не належало б до 
тіла? Якби все тіло було оком, де ж тоді був би слух? Якби все воно 
було вухом, де був би нюх? Таж Бог розподілив члени – кожного з 
них – у тілі, як хотів. Якби все було одним членом, де було б тіло? Те-
пер же членів є багато, але одне лиш тіло. Не може око руці сказати: 
«Ти мені непотрібна!» Чи голова ногам: «Ви мені непотрібні!» Бо ж 
члени тіла, що слабшими здаються, є найпотрібніші; і тим членам, 
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що здаються непочесними в тілі, ми, власне, даємо більше чести, і 
наші непристойні члени зазнають більшої пошани; ті ж, що у нас при-
стойні, її не потребують. Та Бог так уклав тіло, що дав більше чести 
нижчому членові, щоб не було роздору в тілі, але щоб члени дбали 
однаково один про одного. І як страждає один член, страждають усі 
з ним члени; і як один член у славі, радіють з ним усі члени. 

Ви ж – Христове тіло, і члени кожний зокрема. І деяких поставив 
Бог у Церкві: по-перше – апостолів, по-друге – пророків, по-третє – 
учителів, потім – дари чудес, потім дари зціляти, допомагати, управ-
ляти й говорити різними мовами. Чи ж усі апостоли? Чи ж усі проро-
ки? Чи всі учителі? Чи ж усі чудотворці? Чи ж усі мають дар ізціляти? 
Чи ж усі мовами говорять? Чи ж усі тлумачать? Дбайте пильно про 
ліпші дари. Я ж показую вам путь куди значнішу».

(І Кор. 12: 14-31)
До якої думки вас підводять ці почуті слова? Як християни самі по 

собі ми такі ж смішні й безглузді, як ці окремі частини тіла. Ми можемо 
бути дуже різні – різних націй і народів, з різними характерами, стар-
шими і молодшими, хлопцями і дівчатами, але усі ми – християни –  
складаємо одне Тіло. В ньому ми відіграємо різні ролі, і таким чином 
ми доповнюємо і служимо один одному. Церква – добра мати, яка нас 
вчить пізнавати свої таланти, здібності і можливості, через які відкрива-
ємо своє особливе покликання. Лише в єдності ми творимо цілісність. 

Аніматор може попросити когось із дітей скріпити усі частини 
тіла за допомогою скріпок. І всі разом вчимося співати пісню «В тілі 
Христовім творимо єдність». Можна кожній дитині роздати напи-
сані слова пісні на символічних вирізаних «церковцях».

 C          Am 
/: В тілі Христовім творимо єдність,
 F (Dm)    (G)        G (C)
Хоч так багато нас є. :/2
G           Am
Один дух, одна віра, 
Dm           G
Одна надія для всіх, 
G            Am
Один дух, одна віра, 
Dm          F        G
Один Бог і Отець наш!
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3 день – Я У СВОЇЙ РОДИНІ
Ключик: «Діти, слухайтеся в Господі батьків ваших, бо це справед-

ливо. Шануй батька свого і матір – це перша заповідь з обітни-
цею: щоб тобі добре було і щоб ти на землі був довголітнім. А й 
ви, батьки, не дратуйте дітей ваших, виховуйте їх у послусі та 
напоумленні Господньому» (Еф. 6: 1-4)

Мета: розкрити поняття «християнська сім’я»; пояснити обов’язки 
членів християнської родини; виховувати любов до своїх рідних 
через виявлення поваги, послух, підтримку й опіку; формувати 
почуття відповідальності перед Господом за своїх батьків та ро-
дичів.

На допомогу аніматору: 
1. Дитина – плід любові батька і матері. Бог благословляє чоловіка і 

жінку у таїнстві подружжя і обдаровує подружню пару жертовні-
стю і плідністю (КУГКЦ 857, 870-873; ККЦ 2373-2379). Створивши чо-
ловіка і жінку, Господь заснував людську родину (ККЦ 2201-2203).

2. Християнська родина – Домашня Церква – спільнота віри, надії і лю-
бові (КУГКЦ 856-858; ККЦ 1655, 2204). Сам Бог забажав прийти у світ 
у сім’ї Йосипа і Марії, і тим самим благословляє людську родину.

3. Четверта Божа Заповідь про пошану батьків починає другу скри-
жаль Декалогу. Вона показує порядок любові (ККЦ 2197-2200). 
Батьки – наші заступники.

4. Обов’язки дітей щодо батьків (ККЦ 2214-2220) та батьків щодо ді-
тей (ККЦ 2221-2231). 

Необхідний матеріал: прямокутні клаптики паперу жовтого кольору 
(10×5 см), вирізане коло жовтого кольору (діаметр 20 см), надру-
кований на окремому аркуші Євангельський уривок Лк. 2: 42-51  
(без імені «Ісус»).

Хід зустрічі:
Аніматор роздає дітям по клаптику жовтого паперу і ставить 

завдання написати на ньому те слово, яке для них є найдорожче в 
житті (метод «Сонечко»). Коли діти напишуть, кожен з них під-
ходить до круга на підлозі і викладає «сонечко» в такий спосіб, що 
картки з тим самим змістом творять один промінь. Учасники за 
чергою або докладають картки до утворених променів, або тво-
рять нові. Коли «сонечко» вже укладене, аніматор може запросити 
учасників до прогулянки і знайомства з променями. Після чого (або 
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по ходу) робимо аналіз вмісту «промінців». Очікування аніматора 
є такими, що будуть домінувати слова «мама», «сім’я», «батьки», 
«життя», «Бог»… Якщо ж ні, то аніматор сам може принести 
свою картку з написаним словом «батьки». 

Коли Бог покликав нас до життя на цій землі, Він подбав про наш 
безпечний і чудесний прихід. Для цього Він поєднав у любові чоло-
віка і жінку, які стали нашими батьками. Бог благословив їхню лю-
бов плідністю, можливістю бути разом з Ним співтворцями ново-
го життя. Яка велика місія – стати співпрацівником Бога у творінні! 
Тому кожна дитинка, яка народжується, є великим Божим даром 
для батьків. Чи знаєте ви цікаві біблійні історії, які розповідають про 
очікування і народження дитини? (Авраам і Сара, Йоаким і Анна, Йо-
сип і Марія). Що вони нас навчають? (Дитина – дар від Бога, благо-
словення для батьків). Сам Бог прийшов у світ, народившись у сім’ї 
Йосипа та Марії. Ісус стає даром для Своїх батьків, які Його з нетер-
пінням чекали. Своїм народженням Господь благословляє родину: 
вона стає «домашньою церквою», тобто спільнотою рідних людей, 
з’єднаних вірою, надією і любов’ю. 

Батьки, сім’я настільки дорогі в Божих очах, що Він ставить їм сто-
рожа – свою заповідь. Яка це заповідь? («Шануй батька й матір…»)  
В чому особливість цієї заповіді? (Вона – єдина з обітницею; нею розпо- 
чинається друга скрижаль Декалогу). Заповідь щодо пошанування бать- 
ків показує порядок любові – ми повинні поважати всіх тих, кого Бог 
наділив Своєю владою для нашого добра, а найперше – наших батьків. 

Про кого ця розповідь? Аніматор читає (або просить когось з 
дітей) уривок Лк. 2: 41-52, пропускаючи ім’я «Ісус». 

«Батьки його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи. І як йому 
було дванадцять років, вони пішли, як був звичай, на свято. Коли 
минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єру-
салимі; батьки ж його про те не знали. Гадаючи, що він у гурті, вони 
пройшли день дороги й аж тоді почали його шукати між родичами 
та знайомими, а, не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там 
його шукати. Через три дні знайшли його у храмі, як він сидів серед 
учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувались 
його розумові й відповідям. Побачивши його, вони були здивовані, 
й сказала йому його мати: “Дитино, чому ти це так зробив нам? Ось 
батько твій і я, боліючи, тебе шукали”. Він же відповів їм: “Чого ж ви 
мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?” 
Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
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І він пішов з ними й повернувсь у Назарет і був їм слухняний. А 
мати його зберігала всі ці слова у своїм серці. Ісус же зростав мудрі-
стю, літами й ласкою в Бога та людей».

Чи дбали батьки про свого сина? Як ставився до своїх батьків 
Ісус? (Ісус «пішов з ними», «був їм слухняний», «зростав ласкою в 
Бога та людей»). Своє перше чудо – перетворення води на вино у 
Кані Галилейській – Ісус робить на прохання своєї матері, бо любить 
її і є їй слухняний. Саме Пресвята Родина є взірцем для кожнісінької 
родини, бо і батьки і їхній Син показують, що означає дбати, слухати 
і любити своїх рідних. Сам Бог вчить нас бути добрими дітьми для 
своїх батьків.

В одній сім’ї були тато, мама, кілька дітей і старенький дідусь, 
який уже не міг не вимаститися, коли їв. Роздратований батько по-
яснив дітям, чому дідусь так робить, і купив окремий столик, за який 
садив свого постарілого батька. Одного разу, повернувшись додо-
му, цей чоловік побачив, що один із його синів стругає щось із дере-
ва. На питання «Що ти робиш?» малий відповів, що робить столик. 
«Для тебе, тату, щоб ти сидів за ним окремо, коли постарієш, як наш 
дідусь».

Як ми ставимося до своїх батьків? Чи ми приймаємо їхні повчан-
ня? Чи цінуємо їхню опіку і любов? Чи свідомі ми того, що у старості 
батьки потребуватимуть нашої опіки? 

Аніматор пропонує дітям помолитися за своїх батьків, своїх рід-
них, свої родини молитвою дитини за батьків.

Всемилостивий Боже! 
Дякую Тобі за моїх батьків і за все те добро, що Ти мені дав через 

них. Вони виховали мене, навчили любити Твої святі заповіді та не-
навидіти гріх. Я їх люблю й хочу завжди шанувати їх.

Благослови їх, Господи, усяким добром та довгим і щасливим 
життям, борони від злого, дай їм силу перемогти всі труднощі. Дай, 
щоб вони на старості дочекалися потіхи від своїх дітей, і передусім 
від мене, а по смерті прийми їх і мене до Небесного Царства.

 Амінь.
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4 день – Я І МОЇ ДРУЗІ
Ключик: «Ніхто неспроможен любити більше, ніж тоді, коли він 

за своїх друзів своє життя віддає. Коли ви робите все, що я вам 
заповідаю, то ви – друзі мої» (Йо. 15: 13-14)

Мета: розкрити поняття дружби як Божого дару для добра люди-
ни; навчити дітей розпізнавати основні ознаки щирої дружби та 
відрізняти її від нещирої; розвивати потенціал щирих дружніх 
стосунків.

На допомогу аніматору: 
1. Дружба – дар Божий для людей. Господь Творець єднає друзів 

між собою. 
2. Бути другом – любити іншу особу, бачити в ній відблиск Бога. 

Христос навчає і свідчить про найвищу міру дружби – «життя 
своє віддати за друзів своїх».

3. Ми є друзями Бога, коли зберігаємо і виконуємо Його заповіді. 
Необхідний матеріал: для молодших – іграшки: сова, чарівник або 

чарівна паличка, вирізані з паперу листочки дерев або можна 
на окремих аркушах паперу зобразити і підписати відповідних 
персонажів; для старших – аркуші паперу для виготовлення 
літачків.

Хід зустрічі:
Для молодших дітей. Аніматор пропонує дітям вигадати свою 

коротеньку історію, в якій йтиме мова про чарівника, ліс, друга, 
сову, осінь. Роздає дітям іграшки чи відповідні зображення персо-
нажів (для забави можна поділити дітей на декілька груп, щоб діти 
таким чином могли позмагатися між собою на креативність), щоб, 
використовуючи їх, розіграти у ролях вигадану історію. Час для ви-
конання цього завдання – 10-15 хвилин. Коли діти завершать свої 
презентації, аніматор читає історію.

МАЛИЙ ЧАРІВНИК
Малий чарівник завжди був веселий і мав добрий настрій. Проте остан- 

нім часом його несподівано огортав смуток і хмари невеселих думок. 
Дозріли яблука, думав він, а я не маю нікого, з ким міг би поділи-

тися чудовим червоним яблуком. У лісі виросли гриби – але в мене 
немає нікого, з ким можна було би піти назбирати їх і разом приго-
тувати смачнючу піцу з грибами. І зітхав, думаючи про те, як гарно 
було б мати друга.
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Одного дня там проходив один хлопчина. Малий чарівник вий-
шов зі своєї лісової хатинки і спитав його:

– Хочеш бути моїм другом?
– Я вже маю друга, його звуть Маріо, – відповів хлопець і пішов 

своєю дорогою.
Тоді малий чарівник знайшов маленького зайчика і спитав його:
– Хочеш бути моїм другом?
Але зайчик лише похитав головою і порухав своїми довгими ву-

хами, а потім сказав: 
– Ні.
Те саме йому відповіли козеня, веприк і лісоруб.
«Тим гірше для вас! – подумав малий чарівник. – Можу створити 

собі чудового друга одним помахом чарівної палички».
Він став на великому камені, загорнувся у блакитний плащ, всі-

яний золотими зірками – і вимовив магічну формулу. Потім заплю-
щив очі, оскільки хотів влаштувати собі несподіванку, і коли їх роз-
плющив, помітив побіч себе маленьку сову.

– Абракадабра?.. – вигукнув здивований чарівник. – Я уявляв собі 
трішки більшого друга! 

– Друга не можна створити одним помахом чарівної палички, – 
заявила сова, заплющуючи й розплющуючи свої великі очі. – Друга 
треба собі заслужити, треба його заробити. І не важить, малий він 
чи великий.

Відтоді малий чарівник старався заслужити дружбу сови. Вони 
разом співали, розв’язували ломиголовки, а потім він виводив сову 
на прогулянку, тримаючи її на своїй руці. І так одного дня вони збаг-
нули, що стали справжніми друзями – і це було чудово.

Та якось, мандруючи по лісі, вони дійшли до золотистої галявини, 
оточеної буками.

– Дивися! – вигукнула сова і показала на темне дупло у пні. – Я 
хочу тут поселитися!

– Але ти не можеш мене залишити, – запротестував малий чарів-
ник. – Ти мій друг!

– Так, – відповіла сова, яка вже вмостилася у дуплі, – але я сова, 
а сова повинна жити на дереві. Так було завжди. А хто справді лю-
бить друга, то мусить допомагати, аби він почував себе щасливим! 

– Хто справді любить друга, мусить допомагати, аби він почував-
ся щасливим, – повторив малий чарівник.

І так вони назавжди залишилися друзями.
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Друга не можна створити одним помахом чарівної палички.
Друга треба заслужити, треба здобути його.
І не важить, великий він чи малий!

(Бруно Ферреро)
Аніматор спонукає дітей подумати:
1. Чи погоджуєтеся ви зі словами сови?
2. Як здобути друга?
3. Чи складно бути другом?
4. Які риси притаманні дружбі?

Для старших дітей. 
ДЮНА І ХМАРИНКА 

 Молодесенька хмаринка – а відомо, що життя хмарин коротке і 
неспокійне, – вперше пропливала небом з іншими хмарами, чорни-
ми, великими, чудернацьких форм. 

 Коли вони досягли великої пустелі Сахари, інші, вже досвідчені 
хмари, напучували її: 

 – Лети, лети! Якщо затримаєшся тут, то загинеш! 
Але молода хмаринка, як і всі в її віці, була дуже цікавою і відпливла  

в кінець хмариного табунця, подібного на розпорошену отару овець. 
 – Що ти робиш? Рухайся з нами! – завив вітер. 
 Але мала хмаринка побачила дюни з золотого піску, і це її прича-

рувало. Вона повільно опустилася. Одна дюна посміхнулася їй. 
 – Привіт! – сказала чемно. 
 Була то дуже гарна маленька дюна, щойно створена вітром, ві-

тер гладив її блискуче волосся. 
 – Привіт! Я – Оля, – відрекомендувалася хмаринка. 
 – Я – Галя, – відповіла дюна. 
 – Як поживаєш там, на землі? 
 – Та так... сонце й вітер. Трохи спекотно, але даємо собі раду. А ти? 
 – Сонце і вітер... довгі перегони по небу. 
 – Моє життя дуже коротке. Коли налетить сильний вітер, напевне  

зникну, – сказала сумно дюна.
 – Прикро, правда? – спитала хмаринка. 
 – Трохи. Мені здається, що я ні до чого непридатна. 
 – Я також невдовзі випаду дощем на землю. Така моя доля. 
 Дюна замовкла на мить, а потім сказала: 
 – А знаєш, ми дощ називаємо раєм! 
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 – Справді? Я й не знала, що я така важлива! – засміялася хмаринка. 
 – Я чула від старших дюн, що дощ дуже гарний. Ми тоді вкриває-

мось чудовими рослинами, які звуться травами, квітами... 
 – Так, правда. Я їх бачила, – відповіла хмаринка. 
 – Але я, напевно, їх ніколи не побачу, – сумно зітхнула дюна. 
 Хмаринка задумалась на хвилину, а потім сказала: 
 – Я могла б упасти на тебе дощем... 
 – Але тоді ти помреш. 
 – А ти зацвітеш, – зашуміла хмаринка блискучим прозорим дощем. 
 Наступного дня маленька дюна була вкрита квітами. 
 В одній гарній молитві, яку я знаю, є такі слова: «Господи, зроби 

з мене свічку... Спалю себе самого, але дам світло іншим».
(Бруно Ферреро)

Про що ця казкова історія? (Про дружбу) Які характеристики 
дружби можна виділити на основі цього оповідання? (Ввічливе спіл-
кування, слухання, щирість і відкритість, бажання перебувати ра-
зом, розуміння, розрада в горі, жертовність і відданість, любов).

Кожен з нас має друзів – або принаймні прагне їх мати. Напевне, 
кожен з нас може назвати себе другом іншої особи. Як часто ми про 
це думаємо – що означає мати друга і бути другом? (діти вислов-
люються). Чи ми замислювалися коли-небудь про те, що дружба 
є великим даром? Її не творять між собою люди, є Той, Хто, як до-
брий майстер, виткав цю дружбу для нас. Господь посилає на нашо-
му життєвому шляху тих людей, в яких ми пізнаємо себе, яких ми 
розуміємо з півслова, з якими ми дивимося в одному напрямку, без 
яких, зрештою, не уявляємо свого життя. 

Сам Ісус, ставши людиною, шукає собі друзів серед простих лю-
дей. Ці 12 найближчих Його апостолів були Його друзями. Попри всі 
труднощі і навіть зради Він вчить нас, людей, у чому суть справжньої 
дружби – бути відданим, навіть не шкодуючи свого життя. Це Його 
слова: «Ніхто неспроможен любити більше, ніж тоді, коли він за 
своїх друзів своє життя віддає. Коли ви робите все, що я вам запо-
відаю, то ви – друзі мої». 

Святий Іван Боско своїм вихованцям казав такі золоті слова: 
«Чини так, щоб кожен, кого зустрінеш, став твоїм другом». Поду-
маймо собі, чи ми обираємо собі друзів з «найкращих», «наймодні-
ших», «найсучасніших», а чи ми готові прийняти у своє життя кожну 
людину як друга? Христос своєю смертю на хресті показав нам, що 
Він є Другом кожній людині, бо життя Своє віддав за кожного з нас!
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Справжня дружба утверджує і надихає друзів бути уважними до 
потреб один одного, вчить слухати і ділитися, опікуватися та дбати, 
чинить нас міцними і витривалими в біді. Одного разу троє друзів 
гуляли в лісі, і зненацька їх застала велика злива і сильний вітер. Їм 
пощастило сховатись у маленькій хатинці лісника, де вони з Божою 
поміччю перечекали негоду. Вийшовши опісля з хатинки, щоб по-
вернутися додому, вони не впізнали ліс: багато дерев лежало по-
валеними з корінням, гілляки позагороджували стежки… На подив 
друзів, майже неушкодженими стояли лише два дерева, які були 
дуже близько одне до одного. Коли друзі підійшли ближче, вони 
зрозуміли, в чому криється секрет: дерева вистояли страшну него-
ду, бо їхні корені ще замолоду переплелися так, що жодна стихія не 
могла їх повалити.

Дружба – як єдність двох дерев. Тому дбаймо про те, щоб ми 
були доброю опорою для своїх друзів, та пильнуймо, щоб самим 
мати на кого опертися.

Аніматор роздає дітям по аркушу паперу (А4 або А5) і ручки. 
Ставить завдання, яке складається з кількох кроків: 1) написати 
посередині аркуша ту характеристику справжнього друга, яка для 
тебе є найціннішою (наприклад, взаєморозуміння, підтримка, вір-
ність…); 2) скласти літачок (аніматор показує, яким чином склада-
ється літачок) і на правому крилі написати адресата – свого друга 
без вказування конкретного імені; 3) стати усім в коло і відправити 
літачки в політ; 4) кожен має взяти собі якийсь літачок і розгорну-
ти його; 5) ділимося з усіма вмістом свого літачка. Отримане вами 
послання є чиїмось очікуванням мати такого справжнього друга. 
Можливо, ним станеш саме ти? 
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5 день – Я І ЛЮДИ В ПОТРЕБІ
Ключик: «Істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх бра-

тів найменших – ви мені зробили» (Мт. 25: 40)
Мета: допомогти дітям зрозуміти своє важливе місце у світі, який 

потребує милосердя; розкрити поняття служіння та милосердя, 
вказуючи на особу Ісуса Христа як служителя людині та на жит-
тєвий подвиг Матері Терези; розвивати чесноту милосердя до 
людей, особливо тих, хто в найбільшій потребі; виховувати ба-
жання служити людям.

На допомогу аніматору: 
1. Відмінності, які Господь установив між членами Свого Тіла, слу-

жать його єдності і його місії. Різноманітність служінь, але одна 
місія (ККЦ 873).

2. Христос приходить у світ звичайною людиною і присвячує всього 
Себе служінню іншим – «так само Син Чоловічий прийшов не для  
того, щоб йому служили, але – послужити й дати життя своє на викуп  
за багатьох» (Мт. 20: 28). Тим самим вказує нам на правдиве покли- 
кання кожного – служити іншим, вийти назустріч тим, хто потребує.

3. «Як Я полюбив світ, так і ви любіть один одного», – навчає Хри-
стос і супроводжує свою науку ділами милосердя: зціляє не-
дужих, воскрешає мертвих, годує голодних… «Приклад дав 
Я вам, щоб і ви так робили, як оце Я вам учинив» (Йо. 13: 34). 
Саме діла милосердя є суспільним виявом християнської любові  
(КУГКЦ 936-938).

 Сім діл милосердя для тіла: 1. Голодного нагодувати. 2. Спрагне-
ного напоїти. 3. Нагого зодягнути. 4. Подорожнього в дім при-
йняти. 5. Недужому послужити. 6. В’язня відвідати. 7. Померлого 
похоронити. Сім діл милосердя для душі: 1. Грішника навернути. 
2. Невіжу (невігласа) навчити. 3. У сумніві порадити. 4. Сумного 
потішити. 5. Кривду терпеливо зносити. 6. Образу з серця про-
щати. 7. За живих і померлих молитися.

4. Бог благословить тих, хто приходить на допомогу бідним  
(ККЦ 2443-2449).

Необхідний матеріал: фото з зображенням Матері Терези, шматочок 
хліба, пляшечка з водою, книжка, хустинка для носа, свічка (для де-
корації місця катехизації), ватман блакитного кольору з написом 
«Те, що робимо, є лише одною краплею в океані. Та якщо б не було 
цієї краплі – не було б і океану», вирізані з паперу краплини, ручки.
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Хід зустрічі: 
ОСТАННЄ МІСЦЕ

Пекло було вже майже заповнене, однак перед його брамою очі-
кувало ще багато грішників. Дияволу не залишилося жодного іншо-
го виходу, як заблокувати двері. Він вийшов до кандидатів на вхід 
і промовив до них: «Залишилося тільки одне місце, і, ясна річ, його 
може зайняти тільки той з вас, хто був найбільшим грішником». 

Потім запитав: «Може, серед присутніх є професійний убивця, чи 
то кілер?». 

Не почувши позитивної відповіді, він був змушений розпочати іс-
пит усіх грішників, які стояли в черзі. 

Погляд Диявола зупинився на одному з них, якому дотепер якось 
вдавалося залишатися поза його увагою. 

− А ти що накоїв? – запитав Диявол. 
− Нічого. Я порядний чоловік і опинився тут цілком випадково. 
− Це неможливо. Ти мусив у чомусь провинитися. 
− Кажу правду, – заперечував схвильований чоловік, – я завжди 

старався бути якнайдалі від гріха. Я бачив, як одні кривдили інших, 
але сам не брав у цьому участи. Бачив дітей, які вмирали з голоду, 
яких продавали, а найслабших трактували як сміття. Я був свідком 
того, як люди робили свинства і звинувачували в цьому одне одно-
го. Тільки я був вільний від спокус і не робив нічого ніколи. 

− Таки ніколи? – недовірливо перепитав Диявол. – Але справді 
бачив усе це на власні очі?

− Достеменно так. 
− І справді жодного разу нічого не зробив? – повторив своє за-

питання Диявол. 
− Анічогісінько. 
Диявол вдоволено посміхнувся: «Заходь, приятелю! Останнє міс-

це – твоє!» 
(Бруно Ферреро)

Аніматор з дітьми обговорює це оповідання (Чому, на вашу думку,  
останнє місце отримав цей чоловік? Чи справедливе, на ваш погляд, 
таке покарання для нього? В якому випадку він міг би уникнути по-
карання?).

«Істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх братів 
найменших – ви мені зробили», – звертався Христос до Своїх учнів, 
і нині промовляє це Слово до наших сердець, закликаючи нас не 



94

бути осторонь, не бути байдужими до потреб людей, що нас ото-
чують. Навпаки – мати відкрите серце, щоб відчути біль і нужду ін-
шого; відкриті очі, аби побачити, де я можу бути корисним; відкриті 
вуха, щоб могти почути плач і прохання про допомогу; розпростерті 
руки, щоб дати їсти, підняти й обійняти людину. 

Сам Христос, Господь Бог, приходить у світ звичайною людиною 
і присвячує усього Себе служінню іншим – «так само Син Чоловічий 
прийшов не для того, щоб йому служили, але – послужити й дати 
життя своє на викуп за багатьох» (Мт. 20: 28). Чи відомі вам конкрет-
ні приклади з життя Ісуса, Який служить іншим? (Діти висловлюють-
ся. Можна їм в цьому допомогти: уздоровлення розслабленого (Мт. 
9: 1-8), уздоровлення слуги сотника (Мт. 8: 5-13), воскресіння дочки 
Яіра (Мр. 5: 35-43), нагодування хлібом (Мр. 6: 34-44), зцілення сліпого 
з народження (Йо. 8: 1-8)). Найбільшою мірою Ісус послужив усьому 
людству, віддавши Своє життя задля нашого щастя. Тим самим вка-
зує нам на правдиве покликання кожного – служити іншим, вийти 
назустріч тому, хто потребує допомоги, особливо – найбіднішим.

Аніматор звертає увагу дітей на зображення Матері Терези. 
Цікавиться, чи відомо їм, що це за монахиня. І розповідає про неї 
як про ту, яка довела світові: «Знаємо добре, що те, що робимо, є 
лише одною краплею в океані. Та якщо б не було цієї краплі – не було 
б і океану. Важливим є не те, що ми робимо, а – скільки любові вкла-
даємо в те, що ми робимо; потрібно робити малі речі з великою 
любов’ю… В мене є тільки час, щоб служити Богові й любити Його 
в іншій людині. Люблю всіх людей, а особливо тих, хто страждає». 

Саме діла милосердя, а не бездіяльність, є виявом любові до лю-
дей. І не маємо права ділити їх на «кращих» і «гірших», а в кожній 
людині бачити Ісуса, Який чекає нашої любові. 

Один святий, ідучи містом, побачив дівчинку в лахмітті; вона 
просила милостиню. 

«Господи, чому Ти таке допускаєш? Зроби щось, прошу Тебе», – 
звернувся до Бога святий. 

Ввечері в телевізійних новинах він дивився репортажі про те, як 
люди вбивають одне одного, бачив очі вмираючих дітей, їхні висна-
жені голодом тіла… 

І знову заволав до Бога: «Господи, подивися, скільки лиха! Зроби 
щось!». 

Вночі святий почув голос Господа: «Я вже щось зробив: створив 
тебе». 
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Аніматор пропонує дітям подумати над тим, яким чином саме 
сьогодні ми можемо послужитися іншим. Чи ми до цього готові? Чи 
відкладаємо «на потім» наше милосердя? Роздаючи кожному виріза-
ну з паперу крапельку, аніматор просить написати на ній своє ім’я 
та те діло милосердя, яке постановляю робити і пильнувати. Після 
чого запрошує дітей приклеїти ці краплі на ватман блакитного ко-
льору, на якому написано «Те, що робимо, є лише одною краплею в 
океані. Та якщо б не було цієї краплі – не було б і океану». 

На завершення – молитва словами Матері Терези. 
Ісус є Радість, якою потрібно ділитися.
Ісус є Жертва, яку потрібно приносити. 
Ісус є Мир, який потрібно сіяти.
Ісус є Хліб життя, який потрібно споживати. 
Ісус є Голодний, якого потрібно нагодувати.
Ісус є Спраглий, якому потрібно дати пити.
Ісус є Голий, якого потрібно одягнути.
Ісус є Бездомний, якого потрібно прихистити.
Ісус є Самотній, якого потрібно утішити.
Ісус є Неочікуваний, якого потрібно прийняти.
Ісус є Хворий на проказу, якому потрібно обмити рани.
Ісус є Жебрак, якому потрібно допомогти. 
Ісус є Алкоголік, якого потрібно вислухати.
Ісус є Неповносправний, якому потрібно надати допомогу.
Ісус є Новонароджений, якого потрібно прийняти в обійми.
Ісус є Сліпий, якого потрібно супроводжувати.
Ісус є Німий, якому потрібно позичити наш голос.
Ісус є Кривий, якому потрібно допомогти ходити.
Ісус є Наркоман, якому потрібно допомогти.
Ісус є Повія, яку потрібно віддалити від небезпек 
і підтримати нашою дружбою.
Ісус є Ув’язнений, якого потрібно відвідати.
Ісус є Старець, якого потрібно обслужити.
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6 день – Я СЕРЕД ІНШИХ КУЛЬТУР
Ключик: «Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи: христячи їх в 

ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа; навчаючи їх берегти все, що я 
вам заповідав» (Мт. 28: 19-20а)

Мета: ознайомити дітей з історією прийняття християнства у світі 
від апостольських часів; допомогти дітям зрозуміти дещо з того, 
що означає ставати учнем і апостолом Ісуса Христа; спонукати до 
місійної діяльності в умовах сьогодення (сім’я, місце навчання, 
відпочинку).

На допомогу аніматору: 
1. Церква – апостольська. Христос поскликав апостолів, засну-

вав на них Церкву й послав їх у світ проповідувати Євангеліє  
(КУГКЦ 294, ККЦ 857-864).

2. Апостольськість Церкви виявляється в місіонерському слу-
жінні «всім народам», щоб творити один народ Божий  
(КУГКЦ 300; ККЦ 849-851).

3. Шляхи місії: проповідь Євангелія, свідоцтво чеснотливого хрис-
тиянського життя, шанобливий діалог з тими, які ще не пізнали 
Христа, заснування спільнот (ККЦ 852-856). 

4. Бути місіонером сьогодні – обов’язок кожного християнина. Це 
не значить, що всі повинні залишити свої домівки, це також –  
«вийти» за межі свого «я» і дозволити нашим ближнім пізнати 
Христа у собі.

Необхідний матеріал: Біблія, карта, картонне серце, батарейка 
(кількість примірників залежить від того, на скільки команд ані-
матор поділить групу).

Хід зустрічі:
Аніматор формує декілька команд (залежно від кількості учасників у 

групі, так, аби в команді було не більше 8 осіб) і організовує для них еста-
фету, метою якої є зібрати в свою команду чотири наперед приготова-
ні предмети: Біблію, карту світу, картонне серце, батарейку. Після заба-
ви діти сідають у коло, аніматор пропонує послухати таке оповідання.

Після того, як Христос вознісся на небо, Він почав розмову з ар-
хангелом Гавриїлом. Навіть на небі було видно сліди розп’яття. 

Гавриїл спитав:
– Господи, Ти на хресті переніс страшні муки. Чи люди хоч оцінюють  

достойно ту любов, яку Ти їм показав, і розуміють те, що Ти для них зробив?
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Христос відповів:
– Ні, ще не свідомі того. На сьогодні тільки декілька чоловік в 

Палестині знає про це.
Гавриїл заклопотано сказав:
– Що ж Ти зробив для того, щоб всі дізналися про Твою любов?
Христос відповів: 
– Я попросив апостолів Петра, Андрія, Якова й Івана, а також 

кількох інших, щоби розповідали людям про мене. Я заповів їм: 
«Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи: христячи їх в ім’я Отця, і 
Сина, і Святого Духа; навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав». 
Ті, які довідаються про це, скажуть іншим людям, а ті будуть пере-
давати цю вістку далі, аж доки останній мужчина і остання жінка у 
найвіддаленішому закутку землі почують про те, як Я віддав задля 
них своє життя, бо так сильно полюбив їх. 

Гавриїл скептично насупив брови:
– Ну так, це чудово, але що буде, якщо Петрові та іншим апо-

столам надокучить безнастанно говорити про це? Що станеться, 
коли люди, які прийдуть після них, забудуть про це? У Тебе, напевно, 
є ще запасні, додаткові плани на цей випадок?

Христос відповів: 
– Ні, Я більше нічого не запланував, Гавриїле. Я розраховую на 

цих людей. 
(за П. Дж. Вортоном)

Ісус сказав Своїм учням продовжувати Його справу на землі, за-
лишатися Його послідовниками, нести Добру Новину про Спасителя 
тим, хто Його ще не знає. Церква (а це всі ми) ще від Христа отри-
мала місію проповідувати Євангеліє. Тому вона є місійною. Аніма-
тор може поцікавитися у дітей, чи відомо їм, як поширилося хрис-
тиянство по світі. У біблійні часи вірні учні – апостоли – Ісуса Христа 
подорожували у різні країни, долаючи великі відстані, для того, аби 
просвітити (навчити) інші народи світлом Христа. Пригадуєте, Хри-
стос не залишив їх напризволяще, Святий Дух (третя Особа Божа) 
зійшов на апостолів і дав їм сили й усі необхідні дари для оголошен-
ня Доброї Новини нехрещеним народам. Спочатку такими місіоне-
рами були перші найближчі учні Ісуса (Андрій, Петро, Яків, Іван...), 
які принесли Христа і заснували церкви у різних куточках світу. 

Проте величезну роль серед апостолів, які несли Євангеліє світо-
ві, відіграв Павло. Чи відома вам постать апостола Павла? Спочатку 
він звався Савлом і був жорстоким переслідувачем християн. Аж 
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поки чудесним чином йому об’явився сам Христос, звертаючись до 
нього словами: «Савле, чому Мене переслідуєш?». Зустріч із Госпо-
дом настільки вплинула на Савла, що він кардинально змінив своє 
життя: не тільки більше не переслідував християн, а став «апосто-
лом багатьох народів». Він вже не називався «Савло», а Павло (що 
значить «малий»). Три його місійні подорожі мали велике значення 
для поширення християнства у світі. Увінчанням цих апостольських 
подорожей було його відвідання Рима – центру тодішньої цивіліза-
ції. Сьогодні маємо цінний скарб – Послання апостола Павла, які є 
частиною Святого Письма та які часто можемо чути на Літургії. Це 
листи апостола до заснованих ним перших християнських спільнот 
(церков) у Коринті, Солуні, Ефесі, Римі та ін., у яких сьогодні апостол 
Павло і нас вчить бути добрими християнами. 

З історії відомо також, що життя апостолів-місіонерів дуже часто 
завершувалося мученицькою смертю. І для нас це не має бути сиг-
налом «Стоп», але великим прикладом жертовної любові, вірності 
своїм переконанням, мужності й витривалості. 

Плодом місій перших апостолів є те, що сьогодні Церква є поши-
рена по всьому світі, що і надалі є чимало таких людей, які, зали-
шаючи зручності і вигоди, їдуть у невідомі куточки світу, «навчаючи 
всі народи, христячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа». Місіоне-
ри живуть серед тих людей, допомагають їм, своїм християнським 
життям і проповіддю свідчать живого Христа. Для них не є перешко-
дою, а навпаки – великою радістю, що вони їдуть до людей інших 
рас, традицій і звичаїв. Чи знаєте ви когось із сучасних місіонерів? 
(можна пригадати дітям про Матір Терезу). Чи хтось із вас мав би 
відвагу сьогодні залишити все і поїхати в чужі краї, щоб служити не-
відомим людям?

Чи місійний дух – це дар для вибраних осіб, чи він є у кожного 
християнина? Як, залишаючись на своєму місці, бути місіонером? Чи 
можливо це? Так, де тільки це можливо, Євангеліє повинно пропо-
відуватись. А найважливішим, найефективнішим проповідуванням 
є особисте свідоцтво християнського життя. Тому чи ми є вдома 
між своїми рідними, чи у школі, чи на вулиці – у кожному місці ми 
залишаємося християнами, учнями й апостолами Христа, а, отже, 
є терпеливими і люблячими, розуміючими і дбайливими, добрими 
і чесними, справедливими і щирими. Бо Христос розраховує саме 
на нас. І хоч не кожен може поїхати на чужі території, вийти за межі 
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своєї культури і народу, щоб нести Христа іншим, проте від кожного 
Господь чекає «вийти» за межі свого власного «я» і дати можливість 
нашим ближнім пізнати у нас самих Христа.

Отож, для чого ви збирали під час естафети саме ці предмети? 
Ісус сказав Своїм учням (і кожному з нас) залучати більше учнів. Для 
того, щоб бути учнями, нам потрібна добра Книга для навчання – 
Біблія. Нам потрібна Божа любов (серце), щоб ми могли любити 
інших. Нам потрібна Божа сила (батарейка), Його Дух Святий, що 
живе в нас. І якщо ми збираємося залучати більше учнів зі всіх на-
родів, як казав Ісус, нам також потрібна карта, щоб знайти дорогу. 
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7 день – Я І МОЯ ДЕРЖАВА
Ключик: «Віддайте ж кесареве кесареві, а Боже Богові» (Мт. 22: 21). 

«Слухатися слід більше Бога, ніж людей» (Ді. 5: 29)
Мета: пояснити дітям значення держави як форми організації жит-

тя людей; розкрити вартість законів державних і закону Божого; 
пояснити поняття «патріотизм»; виховувати любов до своєї Бать-
ківщини; формувати християнське бачення законослухняності: 
«слухатися слід більше Бога, ніж людей».

На допомогу аніматору: 
1. Держава – форма організації життя людей, створена задля спіль-

ного добра. Держава сприяє розвиткові кожної особи, тому 
не нехтує основними суспільними цінностями свободи, спра-
ведливості, рівності. Через механізм політичної влади держа-
ва реалізує свої функції. Одним з основних обов’язків держа-
ви є обмеження правовим способом різного роду проявів зла  
(КУГКЦ 954-958; ККЦ 2234-2237; 1897-1904).

2. Державні закони – норми, які регулюють відносини між громадя-
нами держави, впорядковують життя народу на їхній території. 
Кожна людина повинна дотримуватися державних законів до 
тих пір, поки вони не суперечать її сумлінню. «Відмова послуху 
державній владі, якщо її вимоги суперечать вимогам чесного 
сумління, знаходить своє оправдання у розрізненні між службою 
Богові і службою політичній спільноті» (ККЦ 2242-2243).

3. Обов’язком громадян є співпраця у дусі правди, справедливості, 
солідарності і свободи з політичною владою. І громадяни, і полі-
тична влада несуть відповідальність за долю народу, керуючись 
любов’ю до своєї батьківщини. Патріотизм – любов до батьків-
щини та свого народу – випливає з обов’язку вдячності та поряд-
ку любові. Четверта Божа Заповідь – «Шануй твого батька і ма-
тір твою, щоб довголітній ти був на землі, що Господь, Бог твій, 
дасть тобі» (Вих. 20: 12) – наказує нам любити свою рідну землю 
і шанувати тих, хто для нашого добра прийняв від Бога владу в 
суспільстві (КУГКЦ 968-974; ККЦ 2238-2241).

Необхідний матеріал: прапор України, примірник Конституції Украї-
ни, глобус (або карта світу).

Хід зустрічі:
Аніматор зачитує дітям з примірника Конституції України деякі 

статті, наказуючи бути уважними:



101

«Ст. 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціаль-
на, правова держава. Ст. 2. Суверенітет України поширюється на 
всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія Укра-
їни в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Ст. 3. 
Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність 
і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.  
Ст. 5. Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джере-
лом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо та 
через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.  
Ст. 10. Державною мовою в Україні є українська мова. Ст. 21. Усі люди 
є вільні і рівні у своїй гідності та правах… Ст. 27. Кожна людина має 
невід’ємне право на життя».

Що з почутого вам було відомо до цього часу? Що нового ви від-
крили для себе? Як би ви назвали почуті пункти? (основними пра-
вами, нормами, законами, обов’язками). Для чого, на вашу думку, 
потрібні такі закони? (для того, щоб був порядок і справедливість, 
щоб запобігти злочинам, щоб допомогти людям мирно жити…).

Якщо ми ще раз подивимося на зменшену модель земної кулі  
(глобус), ми зможемо побачити велику кількість держав, які мають 
свою історію. Серед них з відомими нам обрисами кордонів є і наша 
батьківщина – Україна. (Аніматор може попросити дітей знайти 
Україну на глобусі; дати завдання знайти інші країни, наприклад ті, 
якими подорожували герої сценок). Чому, на вашу думку, сталося так, 
що виникли держави і сьогодні вони продовжують існувати? Якби не 
існувало держави, то мешканці тої чи іншої території не знали б, як 
називати свою рідну землю, яку мову вважати своєю, чи дотриму-
ватися якихось правил (законів), чи ні. Іншими словами, існував би 
безпорядок і хаос. Тому люди, розуміючи все це, організовуються, 
і постають держави. У кожній державі громадяни обирають серед 
представників свого народу тих, хто представлятиме і гарантувати-
ме їхні права та інтереси – державних урядовців, президента. 

З давніх-давен людське життя регулюється законами. Без них 
людство не мало б шансів жити і творити надбання своєї цивіліза-
ції. Закон є сторожем існування та розвитку людського суспільства. 
Ключові закони дав людині Бог – це Його Заповіді, інші біблійні при-
писи. Божі закони орієнтують людину обирати в житті шлях любові, 
добра і справедливості. Окрім них, людство впродовж свого існу-
вання створило безліч законів, які, на відміну від вічних Божих за-
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конів, можуть з часом змінюватися. Саме з основного закону нашої 
держави – Конституції України – ви мали змогу почути декілька ос-
новних норм, що регулюють життя громадян України. На жаль, не 
всі людські державні закони є співзвучними з Божими. Це людину 
може збити з пантелику: як чинити? Прикладом такого закону був 
так званий «закон про п’ять колосків». На початку 1930-х років, за 
згубної політики радянської влади на території України, виснажені 
голодом селяни були змушені крадькома збирати колоски і нести 
зерно додому в кишенях. Коли про це дізналися у Кремлі, то уряд 
у серпні 1932 року прийняв спеціальний закон про охорону соціаліс-
тичної власності, який забороняв зривати з колгоспного поля хоча 
б кілька колосків, – за це передбачався розстріл, з можливою замі-
ною в поодиноких випадках на десятирічне ув’язнення. Протягом 
перших місяців дії такого закону було засуджено близько 150 тис. 
осіб. Цей закон безпосередньо причинився до того, що розгорнувся 
жорстокий за своїми масштабами і наслідками голодомор в Україні 
у 1933 році, коли голодною смертю загинули мільйони українців. 

У такому випадку нашим єдиним порадником знову є Слово 
Боже: «Слухатися слід більше Бога, ніж людей» (Ді. 5: 29). Христос 
же навчає: «Віддайте ж кесареве кесареві, а Боже Богові». Сумлін-
ня зобов’язує християнина не виконувати державних законів, якщо 
вони суперечать Божому Закону.

Не варто думати, що все в руках високої державної влади. Ні, 
кожна людина, кожен громадянин – від звичайного школяра до ві-
домого юриста – є відповідальним за долю свого народу, своєї дер-
жави. Чому? Бо Господь покликав мене до життя саме на цій землі, 
дарував мені ласку сказати перше своє слово «мама» саме рідною 
мовою, благословив мене жити поруч з людьми, які мислять і гово-
рять дуже схоже до мене. Я називаю ту землю, повітрям якої дихаю 
щодня, «матір’ю», «ненькою» Україною, батьківщиною. Тому кожен 
із нас має обов’язок любити свій народ, свою землю, свою культу-
ру і мову, який випливає із четвертої Божої Заповіді «Шануй твого 
батька і матір твою, щоб довголітній ти був на землі, що Господь, 
Бог твій, дасть тобі». Можливо, ви ніколи не задумувалися, що лю-
бов до своєї землі – патріотизм – це сказати Богові «Так, я виконую 
Твою заповідь, тому стараюся жити чесно у моїй державі, любити 
мій народ, бути законослухняним, дбати про рідну культуру і мову». 

Приклад любові до своєї земної батьківщини дав усім сам Ісус 
Христос, що оплакував Єрусалим, передбачаючи його зруйнування 
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(Мт. 23: 37-39). «Не зоставлять (вороги) у тебе каменя на камені» 
(Лк. 19: 43-44), – журився  Христос містом, у якому Він навчав людей 
і чинив чуда. 

Які прояви патріотизму ви можете назвати? (Любити моїх спів-
громадян, захищати честь своєї Батьківщини від брехні і злочинів, 
дбати про чистоту своє мови, пізнавати свою культуру й історію 
мого народу, вшановувати пам’ять визначних людей та історич-
них подій…). Чи відомі вам приклади з історії України, які свідчать 
про справжній патріотизм? (Бій під Крутами, Козаччина, Українські 
Січові Стрільці, УПА, новомученики УГКЦ 20 ст., Небесна сотня).

Молитва за свій народ – також патріотизм. Щоразу під час Літур-
гії ми молимося, прохаючи у Господа заступництва за наш народ. 
Хто з вас пригадує, про що йде мова? У єктенії, коли вірні співають 
«Господи, помилуй», одним із прохань, яке промовляє голосно свя-
щеник, є «За Богом бережений народ наш, за правління і все військо 
Господу помолімся». 

Любов до Батьківщини не виключає справедливості та пошану-
вання прав інших народів. Святий Іван Павло ІІ Папа Римський є для 
нас гарним прикладом патріотизму тому, що він палко любив свою 
батьківщину, він глибоко переживав у своєму серці все те, що відбу-
валося у його батьківщині, Польщі. Куди б він не приїжджав, до якої 
країни, він навчав любити свою батьківщину, молитися за неї. Най-
перше, що він робив, – цілував землю тієї країни, до якої прибував. 
Так само, прибуваючи до нашої держави у 2001 році, перше, що він 
зробив – поцілував нашу українську землю.

На знак любові до своєї батьківщини усі разом можемо встати і 
заспівати гімн України «Ще не вмерла України ні слава, ні воля». А 
завданням кожного з нас буде бути уважними на Літургії до слів свя-
щеника, особливо зважаючи на прохання за народ, правління і все 
військо; щиро молитися за кращу долю своєї батьківщини. 
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8 день – Я І ТРАДИЦІЇ МОГО НАРОДУ
Ключик: «І як йому було дванадцять років, вони пішли, як був зви-

чай, на свято» (Лк. 2: 42).
Мета: звернути увагу дітей на багатство культури, традицій і звичаїв  

українського народу; допомогти збагнути дітям необхідність їх 
знати, зберігати і передавати; формувати пошану до культурних 
надбань нашого народу; виховувати бажання та цікавість пізна-
вати неоціненний скарб нашої рідної землі – звичаї і традиції.

На допомогу аніматору: 
1. Традиції – це народне передання, яке стало надбанням нації. У 

звичаях, традиціях, культурних цінностях свого народу ми може-
мо «прочитати» його історію. Вони дозволяють українцям бути 
унікальною нацією. Вони єднають людей в один народ.

2. Пресвята Родина є для нас прикладом, бо вони дотримуються 
звичаїв та традицій свого, ізраїльського, народу (Лк. 2: 41-52). 
Ісус Христос зберігає традиції, свідченням цього є приготування і 
святкування Пасхи (Мт. 26: 17-19).

3. Пізнання, збереження та передавання звичаїв і традицій свого 
народу є одним із виявів патріотизму.

Необхідний матеріал: вишиваний рушник, дерев’яні писанки, моло-
денький кущ калини.

Хід зустрічі:
Аніматор ділить групу на дві однакові команди. Гравці кожної ко-

манди повинні стати один за одним, формуючи колону. Завданням 
дітей буде перемогти своєю командою у невеличкій естафеті, де 
ключовим словом буде – «передати»:

1) Діти повинні розрахуватися на «перший-другий». Починаючи з 
початку шеренги, кожен «перший» бере собі «другого» у пару. Таким чи-
ном діти мають організувати колону, де кожен має собі пару. Діти у 
парі, тримаючись за руки, підносять їх догори так, як у грі «Потічок». 
Перша пара у колоні отримує вишиваний рушничок (або крайку) і по-
винна, тримаючи його у руках, які тримають одна одну, перейти з ним 
крізь «потічок», встати в кінці колони, передати цей рушник тим, хто 
має бігти на їхнє місце. Таким чином, кожна пара має потримати і пере-
дати рушник наступним, аж поки він не повернеться до першої пари.

2) Діти формуються в одну колону один за одним, перший учас-
ник отримує дерев’яну писанку. Завдання полягає у тому, щоб пере-
дати чимскоріш над головою наступного гравця цю писанку.
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3) Діти у колоні. Першим учасникам двох команд аніматор на 
вушко говорить українську приказку «Яблуко від яблуні недалеко па-
дає». Цю приказку вони повинні таким самим чином (на вушко) пере-
дати сусідові. Останній учасник вигукує її. 

Після завершення гри аніматор просить дітей сісти в коло, у 
центр якого він ставить предмети, які використовували під час 
естафети.

У кожного народу є свої звичаї, моральні приписи і традиції. Се-
ред них багато таких, що загубилися у сивій давнині, їх уже давно ні-
хто не пам’ятає. Хіба що дослідники визбирують по краплинці, щоб 
скласти уявлення про спосіб життя давніх людей.

А є й такі, що свято передаються від одного покоління іншому. 
Забавляючись у цій естафеті, ми робили щось подібне – передавали 
один одному і вишиваний рушник, і писанку, і навіть шептали при-
казку на вушко. Здається, нічого особливого, проте передавання 
наступному має велике значення. Бо без цього наш народ не мав би 
ні вишиваного рушника, ні різноманіття писанок і технік їх виконан-
ня, не знав би приказок та прислів’їв, не співав би своїх мелодійних 
пісень, тобто – не мав би своїх традицій. Саме слово «традиція» у 
перекладі з латинської мови означає «передавання». Які традиції та 
звичаї нашого народу відомі вам, звідки ви знаєте про них? (Діти 
висловлюють свої думки, аніматор може взяти в тому участь, роз-
повівши про традиції, пов’язані з вишиваним рушником. Вишиваний 
рушник здавна мав місце в українській хаті. Над образами висів ви-
шиваний рушник, зустрічали гостей з хлібом й сіллю та вишиваним 
рушником, молодята під час вінчання стають на рушник, навіть 
померлого в останню путь відправляють з вишиваним рушником 
на хресті. Багато народних пісень є про рушник. Маленьким вишива-
ним рушничком ми накриваємо наш великодній кошик, який несемо 
до церкви освячувати. У багатьох українських церквах образи при-
крашені вишиваними рушниками. Рушник став неповторним симво-
лом України).

Для чого ми повинні зберігати традиції та звичаї свого народу? Бо 
вони є великим надбанням і цінністю. Завдяки їм ми можемо дізна-
тися про історію наших предків (наприклад, у піснях ми чуємо про 
нелегку долю нашого народу), завдяки їм ми можемо розпізнати 
свого земляка і за кордоном (наприклад, по вишиванці). Традиції 
згуртовують люд в один народ, вони єднають людей. Культурні над-
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бання і традиції нашого народу зачаровують іноземців, Україна ви-
глядає надзвичайно багатою і мудрою, володіючи таким скарбом. 
Тому на кожному з нас є обов’язок не замикати коло передань. А 
пізнавати, досліджувати, цікавитися звичаями і традиціями україн-
ців, щоб могти їх передавати далі.

Ісус Христос як єврей також знав і зберігав звичаї та традиції 
свого народу, які Йому привили Марія та Йосиф. Пригадаймо собі, 
наприклад, як вони з 12-річним Ісусом, за звичаєм, прийшли у Єруса-
лим на свято Пасхи (Лк. 2: 41-52). Інший епізод, можливо, більше нам 
відомий – Тайна вечеря. Послухаймо Слово Боже:

«Першого дня Опрісноків приступили учні до Ісуса й питають: «Де 
хочеш, щоб ми приготовили тобі їсти пасху?» Він відповів їм: «Ідіть 
до такого ось одного в місто й скажіть йому: «Учитель каже: Час мій 
близько, тож у тебе споряджу Пасху з учнями моїми». Учні зробили 
так, як їм звелів Ісус, і приготовили Пасху» (Мт. 26: 17-19). Ісус дотри-
мується єврейської традиції святкування Пасхи, в особливий спосіб 
пригадуючи вихід ізраїльського народу з єгипетської неволі. Цей 
звичай євреї дотримують і до сьогодні ще від часів Мойсея завдяки 
тому, що кожне покоління вчить і передає його наступному. 

Виявом патріотизму, про який ми говорили з вами минулого 
разу, є також і збереження своїх традицій і звичаїв. Господь своїм 
прикладом свідчить нам про цінність традицій свого народу, закли-
кає нас таким чином зберігати їх, пізнавати, передавати далі. 

На завершення зустрічі аніматор може запропонувати дітям за-
співати разом якусь народну пісню на їх вибір. Можна пограти гру 
«Потічок», поводити гаївки. Було б гарно разом посадити кущ кали-
ни, яка є символом нашого народу.
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9 день – Я І МОЇ ЗНАННЯ
Ключик: «Розумним назвуть того, хто мудрий серцем» (Прип. 16: 21а). 

«Ви звете мене: Учитель, Господь, і правильно мовите, бо Я є» 
(Ів. 13: 13).

Мета: допомогти дітям зрозуміти вартість знань у їхньому житті; 
допомогти побачити у собі потенціал до навчання; формувати 
свідомість того, що метою здобутих знань і вмінь є можливість 
послужити іншим; спонукати до пізнання Ісуса Христа як Учителя 
життя. 

На допомогу аніматору: 
1. Науково-технічний прогрес, розвиток людства в царині науки і 

техніки – все це наслідок розвитку розумових здібностей люди-
ни. Людина вчиться, здобуває освіту, фах, експериментує, відкри-
ває незвідані таємниці Всесвіту. Розвиваючись інтелектуально, 
ми тим самим використовуємо дарований нам Богом талант –  
орудуємо нашим розумом (Мт. 25: 14-29).

2. Метою навчання і здобуття знань людиною є послужити ними ін-
шим людям. «Якби я відав усі тайни й усе знання, але не мав лю-
бові, то я не мав би жадної користі» (І Кор. 13: 2-3).

3. Завданням кожного вчителя і батьків є дбати про освіту і навчан-
ня людини, бути дороговказом за прикладом Христа Учителя. 
Привити правдиву мудрість життя – «Розумним назвуть того, хто 
мудрий серцем» (КУГКЦ 951-953).

Необхідний матеріал: ікона «Христос Учитель», книга, ті речі, які асо-
ціюються з навчанням (лупа, калькулятор, зошит і ручка, крейда).

Хід зустрічі:
Якщо ми заглибимося далеко в історію, від найдавніших часів аж 

до сьогодні, то зможемо спостерегти за тим, як змінювався побут 
людей. З погляду сучасної людини багато що видається смішним, 
незрозумілим, гідним подиву. Наприклад, як сьогодні уявити собі 
лист, написаний на кам’яній таблиці? Як важко було б нам спілкува-
тися з людьми! Сьогодні ж для нас не складає труднощів написати 
смс чи повідомлення у соціальній мережі в Інтернеті. В часи Ісуса 
люди, аби подолати велику відстань, мусили мати доброго осла чи 
коня. Сьогодні майже кожна родина має автомобіль або ж пересу-
вається, використовуючи громадський транспорт. Таких порівнянь 
безліч. Адже людство ніколи не стояло на місці і продовжує розви-
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ватися, вчитися, винаходити всяку новизну. Люди здобувають осві-
ту за різними напрямами і фахами, що відкриває перед ними нові 
можливості. Цей рух вперед прийнято називати прогресом. Але ж 
для чого він потрібен? Хіба серед людей, які жили 2000 чи 200 років 
тому, не було щасливих? Для чого навчаюся сьогодні я? (діти ви-
словлюють свої думки). Справді, як колос без зерна порожній, так і 
голова – без знань. Людина не народжується мудрою, навіть якщо 
б вона успадкувала гени найталановитіших батьків. Без навчання не 
розвинеться жоден талант. Пригадайте притчу про таланти (Мт. 25: 
14-29). Аніматор пригадує разом з дітьми сюжет притчі, після чого 
розповідає історію «Очима хіміка».

ОЧИМА ХІМІКА
Вона була дружиною славетного ученого, що скрізь викликав за-

хоплення, кандидата на Нобелівську премію в царині хімії. Але це 
була також самотня жінка, засмучена постійною відсутністю чоло-
віка, котрий, знай, пересідав з одного літака на інший, летів з однієї 
конференції на іншу. 

Коли професор повертався додому і заставав дружину у сльозах, 
то реагував суворо і непривітно.

Якось, бачачи сльози, що текли по її обличчі, чоловік жорстко 
торкнув пальцем щоку жінки і зібрав одну сльозину. Сказав холод-
но: «Чого плачеш? Дивися: сльоза – це лише трохи соди, кальцію, 
глюкози, дрібка протеїнів, вуглецю… у смішній кількості. Чим є 
сльоза? Виділенням зайвої рідини».

(Бруно Ферреро)
Кожна людина має даровану Богом здібність вчитися стільки, 

скільки Господь бажає отримати від неї. Мої знання – це моє багат-
ство, яким я можу послужити іншим. Не тримати для себе, як остан-
ній слуга, а орудувати ним на користь для багатьох. Апостол Павло 
(відомий вам з попередніх зустрічей) навчає: «Якби я відав усі тайни 
й усе знання, але не мав любови, то я не мав би жадної користи»  
(І Кор. 13: 2-3).

Повертаючись із вами не так вже й далеко, а в перший день на-
шого знайомства, коли ми дізналися та підтвердили собі ще раз, що 
людина створена Богом на Його образ і подобу, згадаємо, що одні-
єю з особливостей людини як образу Божого є те, що вона наділе-
на здатністю розуміти, вчитися, здобувати фах, пізнавати цей світ, 
який значно більший, ніж наші уявлення про нього. Тому вчитися – 
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не просто моє право, а мій обов’язок як Людини. Так само, як ми 
дбаємо про наше тіло, годуючи його, щоб могло розвиватися; так, 
як дбаємо про нашу душу, живлячи її Словом Божим, молитвою, 
святими таїнствами, щоб розвивати її, так само маємо розвивати 
свій інтелект, дбати про розвиток свого розуму, здобуваючи освіту. 
Аби бути вповні людиною – цілісною особою, здоровою фізично, 
духовно та інтелектуально! Винаходи вчених у різних галузях науки 
відкрили для нас багато нових можливостей. Але в жодному випад-
ку здобуті знання не мають заважати комусь залишатися людиною, 
а не ставати роботом, як було із чоловіком-хіміком засмученої жін-
ки в історії.

Чи є у вас улюблений учитель? (свідчення аніматора є добрим по-
чатком для цієї бесіди). Чи ваші батьки вас навчають, допомагають 
пізнавати світ? Яким має бути добрий учитель, на вашу думку? (Діти 
висловлюють свої думки). 

Одним із титулів Ісуса Христа, яким дуже часто до Нього зверта-
лися, є «Учитель». Христос – Учитель, «Равві». Як гадаєте, чи Він сьо-
годні може бути нашим учителем? Чого в цьому прогресивному світі 
може мене навчити тесля з Назарету? (діти висловлюють свої дум-
ки). «Ви Мене називаєте: Учитель і Господь, і добре ви кажете, бо 
Я є», – говорить Христос у Євангелії від Івана. Він є найкращим з усіх 
учителів, бо вчить людину, як досягнути правдивого щастя: вчить 
молитися (Мт. 6: 7-13), вчить не осуджувати інших (Мт. 7: 1-5), вчить 
любити ворогів (Мт. 5: 44-45), вчить давати милостиню (Мт. 6: 2-4), 
вчить бути милосердними (Лк. 6: 36). Ісус навчає нас не тільки Сло-
вом, а Своїм прикладом, власним життям свідчить нам вартість усіх 
знань людини, що «Розумним назвуть того, хто мудрий серцем». 

Аніматор на завершення зустрічі може запропонувати дітям 
написати те, чого вони б хотіли навчити інших людей. Цей запис 
здійснити у приготованій книзі (оформлений альбом з порожніми 
аркушами), яка зберігатиметься протягом двох днів на встановле-
ному місці і буде доступною для дітей усіх команд. Така книга потім 
може стати доброю згадкою про спільне перебування.
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10 день – Я У СВІТІ (ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ)
Ключик: «Не бійся, бо я тебе викупив, прикликав тебе твоїм ім’ям, 

ти – мій!» (Іс. 43: 1б).
Мета: підсумувати з дітьми все, про що вони дізналися з наших зу-

стрічей; утвердити їхнє переконання у тому, що на цій землі для 
кожної людини Господь приготував місце, що кожен з нас є непо-
вторним Божим створінням – людиною, яка покликана уподібни-
тися до свого Творця; формувати повагу до себе та людей; вихо-
вувати чесноту вдячності Богові за дар життя.

На допомогу аніматору: див. попередні дні.
Необхідний матеріал: дзеркальце, вирізані з жовтого паперу про-

мінці (8 шт., 30×20 см) з написами тем днів, починаючи з 2 по 9.
Хід зустрічі:

Аніматор розпочинає працю у групі, звертаючи увагу дітей на 
дзеркальце, яке тримає у руках (може пускати сонячні зайчики, 
щоб трохи забавити дітей), і розповідає історію. 

Професор, закінчуючи лекцію, звернувся до студентів: «Чи є якісь 
запитання?».

«Пане професоре, скажіть, будь ласка, в чому сенс життя?» – за-
питав один студент. 

Його товариші вже прямували до виходу, але, почувши питання, 
з цікавості зупинилися. Професор уважно поглянув на студента, ба-
жаючи зрозуміти, чи питання було поставлене серйозно, чи жарто-
ма. Тоді сказав: «Я відповім вам».

Він дістав з кишені штанів портмоне, а з нього – маленьке круг-
ле дзеркальце, розміром з велику монету. Хвилину помовчавши, 
заговорив: «Коли почалася війна, я був іще дитиною. Одного разу 
я знайшов на вулиці розбите дзеркало і взяв собі найбільший оско-
лок. Оце, власне, він і є. Я почав ним бавитися і дуже потішився, що 
можу за його допомогою посилати сонячні зайчики в такі закапел-
ки, куди ніколи не проникало світло: в глибокі темні діри, щілини і 
закамарки. Я зберіг це маленьке дзеркальце. А ставши дорослим, 
зрозумів, що воно для мене ще важливіше, ніж раніше. Завдяки 
йому я збагнув, що моє життя теж може передавати світло.

Я також – частина дзеркала, цілість якого залишається для мене 
незнаною. І сам по собі, і своїми ділами я можу передавати світло. 
Це світло повинно досягати найтемніших куточків людського серця, 
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щоб хоч трохи його змінити. Можливо, це побачать інші й теж за-
хочуть робити щось подібне. Саме в цьому, на мою думку, полягає 
сенс життя.

(за Бруно Ферреро)
Рано чи пізно, але перед кожною людиною постане питання, по-

дібне до питання студента, яке він поставив своєму викладачеві: «У 
чому сенс життя? Для чого я живу? Хто я?».

Впродовж дев’яти днів нашого спільного перебування задума-
тися над такими питаннями просили вас аніматори, бо хотіли вже 
тепер вам допомогти знаходити правильні відповіді. 

Якщо навіть це малесеньке дзеркальце має сенс для існування, 
коли знаходиться в моїх руках (адже я можу з його допомогою пу-
скати сонячні зайчики – посилати світло у найтемніші куточки), то 
наскільки більшим є сенс життя людини, коли вона знаходиться у 
руках Бога – свого Творця і Вседержителя! 

Довіривши у Божі руки себе, ми зможемо дарувати світло цьому 
світові. Яким чином дарувати це світло, спробуємо пригадати, по 
порядку гортаючи сторінки кожного спільно проведеного дня: від 
першого аж дотепер.

Аніматор виймає перший вирізаний з жовтого паперу промінець, 
на якому написано «Я і Церква» (тема другого дня), і запитує дітей: 
яким чином бути «дзеркальцем» у Церкві, як я можу передавати 
світло у Церкві? Кожен наступний промінець буде відповідати на-
ступній темі дня, а діти повинні, пригадуючи її, відповідати на пи-
тання: як я можу тут дарувати світло? Аніматор корегує і підсу-
мовує все сказане.

Від кожного з нас залежить дуже багато, кожен з нас не випад-
ковий на цій землі, навіть якщо ще не бачить вповні свого призна-
чення. Господь не залишає нас сам-на-сам, а тримає міцно у Своїх 
руках. І як тисячі років тому Він промовляв пророкові Ісаї, так і нині 
кожному з нас Він ласкаво говорить: «Не бійся, бо я тебе викупив, 
прикликав тебе твоїм ім’ям, ти – мій!».

ВОСЬМИЙ ДЕНЬ
Наступного дня Господь знову споглянув на те, що створив. Тре-

ба було дещо поправити.
На березі ріки лежали чудові камінці: сірі, зелені, плямисті. А під 

землею каміння було стиснене і пригнічене. Бог порухав те підзем-
не каміняччя – й у земній товщі з’явилися діаманти і смарагди. Міль-
йони дорогоцінних скарбів, схованих у глибинах.
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 Господь глянув на квіти – одні гарніші за інші. «А проте чогось їм 
таки бракує», – подумав Творець і торкнувся їх легким подихом. У 
квітів з’явився запах. 

На долоню Господа сіла сумна сіренька пташина. Бог щось їй про-
мугикав – і соловейко заходився виводити трелі. 

Потому Бог щось прошепотів небу, і воно зарум’яніло з радості. 
Так постав захід сонця. 

Що прошепотів Господь людині, аби вона стала людиною? Тоді, 
того далекого ранку, Він пошепки вимовив два коротких слова: 
«Люблю тебе». 

Нехай ці святі слова Бога: «Люблю тебе» – будуть завжди для нас 
підтримкою і нагадуванням про наше святе призначення: бути Люди-
ною. Подякуймо Господу за безцінний дар життя і просімо Його ласки 
щоразу пізнавати своє покликання, сил і бажання здійснювати його. 

Аніматор на завершення може запропонувати дітям подякува-
ти Богові у спільній молитві. Може розпочати сам і просити дітей 
висловлювати вголос свої слова вдячності Господу.
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Святий Іван Боско казав: «Ораторія без музики – як тіло без 
душі». Важливим і чи не найулюбленішим для дітей засобом вихо-
вання є пісня. Співаючи, дитина, не лише отримує позитивні емо-
цій, а також вчиться думати (над словами пісні), запам’ятовувати, 
гуртуватися з іншими. Навчаючи дітей пісні з християнським зміс-
том, аніматор дарує їм можливість отримати все перелічене вище, 
і більше того – бо  пісня стає молитвою.

 «Перекотибус» співає п’ять унікальних авторських пісень. Їх-
ньою особливістю є те, що, будучи цілісними піснями, вони про-
думані так, щоб пасували до тем двох днів. Тобто дітей слід вчити 
одну пісню протягом двох днів: перший куплет і приспів – один 
день, наступний – інший день. Проте самі пісні можна співати 
будь-коли і будь-де!

Пісні
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ГІМН
(слова і музика – Микола Свищ)

                G                                C
І. Життя – це дорога, не бійся йти

           Am7                   D
Життя – це пригода, долай світи
             G                        C
Життя – це є мрія, здійсни її,
                     Am7      D                G
Життя – це дар, його захисти.

Приспів: (акорди ті самі)
Ооооo  Ооооo 
Хоп-хей  Хоп-хей
Ооооo  Ооооo 
Лалалалала=)
Ти живий на світі
для любові, і не для гріха,
Ми для Бога діти,
Це правда свята 
Ооооo  Ооооo 
Хоп-хей  Хоп-хей
Ооооo  Ооооo 
Лалалалала=)

ІІ. Життя – це молитва, її пам’ятай,
Життя – це терпіння,  дорога у Рай,
Життя – це любов, її бережи.
Життя – це дар, його захисти.
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Пісня 3 та 4 днів 
(до тем - «Я у моїй родині» та «Я і мої друзі») 
(слова і музика Соломія Крута)

G         Hm                C             
1. Коли лише погляд означає підтримку,

                     D    G
А сміх дарує любов і тепло.
           Hm     C             
Коли кожен жест такий рідний і звичний –
                     D   G
Світ переповнює добро.
                      Hm      C             
Коли твоє щастя – це щастя для інших,
                      D            G
І кожен момент неймовірно живий.
          Hm     C             
Мільйони є слів про сенс у житті цім,
                 D
А він – простий:

Приспів:
Знай,
Em      C   G         D
Доки є люди, яким ти не байдужий,
                Em            C 
Серце б’ється у грудях,
         G          D
І тоді ти живий.
           Em      C            G      D
Пам’ятай, що є ті, хто тебе не забудуть,
           Em          C 
Не покинуть в біді,
            G                      D
Кому ти – дорогий.
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2. Ти не один у своїх проблемах,
Знайдуться люди, що розрадять тебе.
Міняється все, що було поруч тебе.
Та твої близькі завжди з тобою є.
Самотність і відчай – ілюзії вічні,
Це самообман твоєї душі.
Мільйони є слів про сенс у житті цім,
А він – простий:
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Пісня 5 та 6 днів 
(«Я і потребуючі люди» та « Я серед інших культур»)
(слова і музика Соломія Крута)

         Am7           G                  Am7
1.  Скільки людей у скорботі,

Am7    G     Am7
Немочах і бідноті.
C          Dm7        Am7
Хтось потребує турботи,
F            G                  Am7
Але лежить в самоті.
Am7               G                 F
Скільки людей у потребі,
            C                E7
В хворобі важкій, у своїй біді –
Am7                 G       Am7
Взивають в молитві до неба,
            F            G
Щоб хтось зумів помогти.

Приспів:
        Am7            F
Не будь байдужим
C              G 
І не втікай.
Am7             F
Сльози чужі ніколи
C             E7
Не оминай.
       Am7             F
Не будь байдужим,
             C     G
В горі руку подай.
         F    G
Твоя підтримка необхідна –
           Am7
Завжди це знай.
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2. Не закривай свої очі,
Не відвертайся від всіх.
Дай допомогу охоче,
Не впусти в серце гріх.
Знай, кожен вчинок важливий,
І кожне добро –
Міняє цей світ.
Зроби в серці ближнього диво,
Зруйнуй в душі своїй лід.
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Пісня 7 та 8 днів 
(«Я і моя держава» та « Я і традиції мого народу»)
(Музика – Степан Мишковський, слова – Іра Вовк) 

               Am       F
І. Ти можеш у гори піти,  морем життя все плисти

      C                   E7
коли зустрічаєш людей, ти щастя даруй їм завжди
мостами та стежками йди і небо і гори прийми,
та поле своєї землі завжди пам’ятай та палко люби

Приспів:
F          G      C
Ти неси надію,        
      F         G         Am        
Запалюй чужі серця,       
          F      G      C
Плекай у собі віру,                  
          F         G       C
Нехай живе душа. 

ІІ. Калини ти не забувай і терну біля свого вікна
Не забувай ти батьківського такого ніжного тепла
Ти просто відчуй, ти просто побач зірки на небі чужім
Ти просто згадай колискову і мамин голос в 
       дитинстві своїм

ІІІ. Сорочку вишивану свою люби до кінця ти життя,
І пісню солодку твою завжди ти у колі співай,
Родину люби, бережи, і в свято до них завітай,
Бо кращих на світі нема ні пісні, культури, вінка
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Пісня 9 та 10 днів 
(«Я і мої знання» та «Я у світі (повернення додому)»)
(музика – Степан Мишковський, слова – Іра Вовк)

Вступ: E A E A E A H7 E
            E            H(VII)  A(V) H(VII)  
І.  Дізнаюсь щось нове – це мета моя,

Збережу своє, бо це моє життя,
Правду майбуття в серці вкореню,
І любов твою душею я прийму,

Приспів:
E                      H 
І серце вмить згадує тебе,
               A                H
Тільки Ти в моїх думках цвітеш,
Для мене, Боже, скрізь живеш,
Надію на любов тільки Ти даєш,
тільки Ти даєш (вступ)

ІІ. Вертаюся щодня на землю я свою,
душею, серцем я, а може й думкою,
Нас же безліч є, і всі ми різні є,
Але там, де Ти, – там життя моє.
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Гра є найважливішою у житті дитини, а для чутливого вихователя 
вона може бути дуже успішним засобом, щоб сприяти розвиткові 
уяви, творчості, висловлення й спілкування. Перебуваючи з дітьми, 
важко уявити, як можливо обійтися без ігор та забав. Тому в розпо-
рядку табору велика гра, де задіяні усі діти разом, займає окремий 
пункт денного розпорядку.

Великі ігри проводять кожного дня відповідно до його теми. Гра 
потребує ретельної підготовки та організації, а також наявності 
сюжету. До неї залучена велика кількість дітей, які разом зі своїми 
аніматорами беруть в ній активну участь. Тривалість гри – близько 
1 години. Кожна команда організовано та дисципліновано виконує 
різноманітні завдання (перешкоди, випробування, змагання тощо) 
та здобуває бали.

Згідно з тематикою табору, діти відвідують різні куточки Землі. 
Тому кожного дня гра відбувається в новій країні, враховуючи істо-
рію, менталітет та звичаї краю. Кожна команда повинна мати так 
званий Командний Паспорт (підготувати заздалегідь), завдяки яко-
му можна подорожувати світом на Чудобусі. Цей Паспорт дозволяє 
брати участь у грі, а також в ньому ставитимуть відмітки про про-
ходження тієї чи іншої країни. 

Система оцінювання команд відбувається у вигляді турнірної таб- 
лиці. Команда, яка перемагає в грі, отримує найбільшу кількість на-
ліпок (див.  Додаток), а команда, яка програє – отримує найменшу 
кількість. Наприклад: за перше місце у грі – 6 наліпок, за друге – 5,  
за третє – 4 і т. д. Загальна сума наліпок в кінці табору визначає пе-
реможця.

В цьому посібнику подано основні приклади Великих ігор. Все, що 
наведено нижче, запропоновано як зразок. Можна вносити власні ко-
рективи, додавати нові елементи чи змінювати їх. При підготовці гри 
слід зважати на свої можливості: кількість дітей та аніматорів, наяв- 
ність матеріалів, доступність територій і т. д. Але найголовніше –  
це творчість і відповідальний підхід.

Великі ігри
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Назва  
команди

Н А Л І П К И

Англія Італія Індіанці Австралія Індія Африка Німеччина Бразилія Японія Україна

Команда 1

Команда 2

Команда 3

Команда 4

Команда 5

Команда 6

Схематичний зразок турнірної таблиці
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День 1 – Англія
Сьогодні ми прибуваємо в Англію, де на нас чекає візит до Ко-

ролеви Об’єднаного Королівства. Але для початку потрібно зібрати 
необхідну кількість документів для реєстрації:
• придумати назву команди;
• придумати гасло (девіз) команди;
• придумати графічний символ команди;
• придумати кодове слово (пароль), яке буде відоме лише вашій 

команді.
На це відводиться 15 хв.
Зібравши всю необхідну інформацію, можна прямувати до Коро-

леви. Але тут нам придворний слуга повідомляє, що Її Величність 
викрали злочинці. Зачитує лист:

«Шановні гості Англії, 
Ми вдячні Вам за візит до Королівства. Але вимушені сповістити вам 

вкрай неприємні новини. Її величність, Королева Об’єднаного Королівства  
Великої Британії та Північної Ірландії, була викрадена невідомим зі своїх 
апартаментів в Англії. Наші сміливі лицарі Королівської гвардії не змогли 
наздогнати викрадача, тому ми звернулися до найвідомішого приват-
ного детектива всієї Британії – Шерлока Холмса. Сер Шерлок Холмс 
одразу ж відгукнувся на наше прохання допомогти в пошуках короле-
ви та її викрадача. Завдяки його умінням та спостережливості вдалося 
знайти деякі докази на місці події. Проаналізувавши, він виявив декілька 
можливих варіантів втечі злодія, що викрав королеву. Тому ми просимо 
вас допомогти Шерлоку Холмсу знайти королеву та покарати злодія. 

Королева буде вам вдячна, а Англія ніколи не забуде вашої допо-
моги і буде в боргу перед вами».

Виходить Шерлок Холмс (у своєму типовому образі) і пояснює 
усім правила гри. Мета – знайти викрадену Королеву. 

Кожній команді детектив віддає конверт №1, в якому міститься 
опис свідка та 1-ша частина мапи. Приклад опису свідка: «Високий 
худорлявий чоловік, одягнений в шорти темного кольору та з на-
плечником на спині». Свідки – це аніматори, які «гуляють» по тери-
торії, аж поки їх не знайдуть діти. Кількість свідків відповідає кіль-
кості команд. Знайшовши свого свідка, діти повинні виконати його 
завдання, щоб отримати свідчення:

• для молодших команд:
 - назвати 10 англійських слів;
 - хором порахувати по-англійськи до десяти;
 - хором проказати англійський алфавіт.
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• для старших команд:
 - назвати 25 англійських слів;
 - перекласти українські цифри на англійські (на вибір свідка)
   приклад: двадцять три = twenty three і т. д.
Наступне завдання команд – відгадати 5 логічних загадок, які 

пропонує свідок:
1) Якщо гусак стоїть на 2 лапах, він важить 2 кг. Скільки він буде 

важити, якщо буде стояти на 1 лапі? (2 кг)
2) В родині 5 братів. Кожен з них має сестру. Скільки всього ді-

тей в цій сім’ї ? (6)
3) На що подібна половинка яблука? (на іншу половинку)
4) Морозяного лютневого вечора змучений мисливець повер-

нувся додому. В нього у будиночку є гасова лампа, камін та пічка. 
Що він запалить спочатку? (сірник)

5) Якою хворобою не хворів ніхто на землі? (морською)
Виконавши всі завдання, свідок відкриває команді їхній колір, 

і діти прямують по території за стрілочками цього кольору (кож-
на команда має окремий колір стрілочок), аж поки не знайдуть  
конверт №2. В ньому міститься 2-а частина мапи, на якій позначе-
не місцезнаходження пляшки. Завдання дітей – знайти цю пляшку 
(спираючись на другу частину мапи). Всередині пляшки знаходиться 
3-тя частина мапи, на якій позначене місцезнаходження Королеви.

Команда, яка найшвидше виконає всі завдання, першою знайде 
Королеву. Ця команда перемагає й отримає найбільшу кількість на-
ліпок. Інші команди отримують меншу кількість наліпок (в залежно-
сті від часу прибуття на кінцевий пункт).

В знак вдячності Королева дарує кожній команді Міжнародну Візу, 
завдяки якій команди можуть безперешкодно подорожувати світом. 
Примітки

1) Територія, на якій буде проходити гра, повинна бути великою.
2) Мапа. Для зручності можна створити загальну схематичну мапу 

території для гри, розрізати її на 3 частини і позначити, де захована 
пляшка (2-а частинка) та де утримують Королеву (3-я частина мапи).

3) Стрілочок має бути багато, хоча б 8-12 для кожної команди 
(іншого кольору). Їх можна розміщувати на деревах, стовпцях, бу-
дівлях тощо. Під останньою стрілочкою знаходиться приліплений 
конверт №2.

4) Міжнародну Візу потрібно розробити заздалегідь (такою, як 
ви її уявляєте) та вклеїти в Паспорт кожної команди.
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День 2 – Італія
Команди прибувають в Італію, а саме в Рим. На жаль, в Чудобуса 

вже закінчилось ЧудоПальне. І наше сьогоднішнє завдання – заро-
бити гроші на пальне. Доставка піци – найкращий спосіб. 

Розглянемо варіант розвитку гри на прикладі шести команд. 
Центральним містом буде Рим. Звідти буде доставлятися піца в 6 
різних куточків Італії (Мілан, Венеція, Турин, Неаполь, Палермо, 
Барі). Це означає, що на території, де проводиться гра, повинно 
розташовуватись 6 пунктів на різній віддалі від центральної точки. 
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Кожна команда має свою скриньку замовлень. Таких скриньок є 6, 
і в кожній скриньці – по 6 замовлень з назвою міста. Кожне замов-
лення, в залежності від відстані, має різну вартість (10 км = 1 євро). 
Наприклад, 900 км = 90 євро. Ви можете придумати свою валюту, 
необов’язково євро.

Виконавши доставку, команда приносить чек в Рим, вибирає на-
ступне замовлення і доставляє туди піцу (замовлення вибираються 
наосліп, а не за бажанням команди). В кожному місті є можливість 
додаткового заробітку шляхом виконання додаткових завдань. Ці 
завдання не є обов’язковими. Команда може їх не виконувати, але 
тоді втрачається можливість заробити додаткові кошти. Якість ви-
конання цих завдань передбачатиме різну оплату. В залежності від 
відстані оплата за доставку також буде різною.  Гра строго обмежу-
ється в часі. Кількість замовлень, виконаних за 45 хв. (для шести ко-
манд), визначатиме переможця.

Додаткові завдання: 
(5хв. на виконання кожного завдання)

1. Мілан (550 км – 55 євро) 
Замовник – міланський дизайнер одягу, який пропонує ство-

рити модний образ для свого капітана. Його потрібно одягнути 
лише з підручних матеріалів (елементи одягу дітей, листки, кві-
точки, шнурочки тощо). 

Оплата: 
– погане виконання – 15 євро; 
– добре виконання – 25 євро; 
– відмінне виконання – 35 євро. 

2. Венеція (500 км – 50 євро) 
Замовник – мер міста, який просить допомогти перенести 

воду з одного місця на інше (з одної посудини в іншу). Діти стають 
в ряд, перша дитина намочує губку у воду, її передають по руках 
через всіх дітей. Остання дитина в ряду витискає воду в посудину. 
Коли закінчується час, мер оцінює рівень набраної води і платить 
гроші, відповідно до якості роботи (слід заздалегідь апробувати 
це завдання і в посудині зробити три відповідні поділки).

Оплата: 
– погане виконання – 10 євро; 
– добре виконання – 20 євро; 
– відмінне виконання – 30 євро. 
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3. Турин (700 км – 70 євро)  
Замовник – вчений-історик,  який пропонує прослухати безко-

штовну лекцію про життя та діяльність будь-кого зі святих (напри-
клад – святий Іван Боско). Це місто не передбачає додаткового 
заробітку, а надає можливість збагатитись духовно.
Рекомендована лекція:

16 серпня 1815 р. в селищі Беккі на півночі Італії народився ма-
ленький Іванко. 

Ще зовсім дитиною, коли йому було лише два рочки, Іванко 
втратив батька, який перед смертю сказав матері:

– Маргарито, доручаю тобі наших синів, а особливо піклуйся 
про Івасика.

А у віці 9 років у житті Іванка стався випадок, який закарбував-
ся в пам’яті хлопчика на все життя і залишив у серці глибоке вра-
ження. Йому наснився сон, в якому на великому подвір’ї бавились 
хлопці, і деякі з них лаялись. Іванко побіг до них з кулаками, щоб 
втихомирити, але побачив перед собою Чоловіка, який сказав:

– Не бійкою, а любов’ю і лагідністю маєш здобути прихиль-
ність цих своїх приятелів.

Також Чоловік сказав, що дасть йому вчительку, яка навчить 
його мудрості. Чоловіком цим був Ісус, а вчителькою – Пресвята 
Богородиця, під опікою якої він проведе все своє життя.

Щоб повністю присвятити себе та все своє життя молоді, 
Іван вирішує стати священиком і вступити до семінарії, коли 
йому виповнюється 20 років. А 5 червня 1841 року Івана Боско було 
висвячено на священика, і від цього дня і назавжди його називати-
муть отець Боско.

8 грудня, на свято Непорочного Зачаття Пресвятої Богороди-
ці, о. Боско зустрів свого першого учня, Бартоломео Ґареллі, а з 
часом хлопчиків ставало все більше і більше. Отець Боско займав-
ся найбільш потребуючою молоддю, покинутими хлопцями та 
бідними сиротами.

Протягом п’яти років, сповнених труднощів, недосипань та 
непорозумінь, шукав пристановища для своїх бідних вихованців. 
Нарешті знайшов відповідне місце для відкриття своєї першої 
ораторії на околиці Турина – Вальдокко. Тут хлопці знайшли жит-
ло, опановували різні ремесла, та найважливіше – вчилися люби-
ти Господа.
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Отець Боско для своїх хлопців мав особливий рецепт, щоб  
бути його приятелем: Р + Д - П, що означало «Маєш бути Р – радіс-
ним + Д – добрим і – П – поганим». Життєве кредо отця Боско –  
«Душі дай мені, все інше забери».

18 грудня 1859 року  Іван Боско заснував Згромадження оо. Са-
лезіян. 

Знесилений безупинною працею, важко захворів. Одне з його 
передсмертних бажань: «Скажіть молоді, що я чекаю її в Раю». 
Помер 31 січня 1888 року на 72-му році життя в своїй убогій кімна-
тці на Вальдокко.

4. Неаполь (200 км – 20 євро) 
Місцевий телеведучий – ось ваш замовник. Він пропонує вам 

додатково підзаробити, випробовуючи його нову гру. Завдання –  
відкрити невідомі букви у словах (схоже на «Поле чудес»). Всі 
діти стають в колону один за одним. Ведучий показує їм ватман, 
на якому зображено декілька клітинок (1 клітинка відповідає 1 бу-
кві). Діти по черзі говорять букви, які можуть бути в цьому слові. 
Якщо вгадали букву – телеведучий вписує її у відповідну клітинку. 
Завдання дітей – відкрити якомога більше слів за 5 хв. (слова і 
ватмани слід підготувати заздалегідь).

Оплата:
– 1 вгадане слово – 10 євро. 

5. Палермо (900 км – 90 євро) 
Замовник – старенька бабуся. Вона просить у дітей, щоб вони 

допомогли їй:
 • молодші команди: 
  посортувати різні види макаронів (попередньо їх пере- 

  мішавши);
 • старші команди: 
  посортувати дрібні крупи (в тому числі дрібні макарони). 
Оплата: 
Бабуся оцінює старанність та якість виконання: 3, 6 та 9 євро 

відповідно.
6. Барі (400 км – 40 євро) 

Замовник – рибалка. Він пропонує дітям зіграти у гру «Рибо-
лов». Правила гри: гра зі скакалкою. Учасники утворюють коло, 
трохи меншого діаметру, ніж довжина скакалки (якщо команди 
великі, то на це завдання можна дати більше рибалок). Ведучий – 
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«рибалка». Діти – рибки. Рибалка стає в центр кола і починає обер-
тати скакалку так, щоб вона ковзала по землі і описувала кола під 
ногами гравців. «Рибки» перестрибують через скакалку, щоб не 
«попастися на вудку». Ведучий може ускладнювати завдання, по-
ступово піднімаючи скакалку і змушуючи гравців підстрибувати 
все вище. Гра триває 5 хвилин. Якщо не залишилося жодної дити-
ни, рибалка може запропонувати дітям зіграти ще раз, але вже за 
двічі менше оплату. 

Оплата: 
– залежить від кількості залишених дітей в кінці гри: 
1 дитина з молодшої команди – 10 євро; 
1 дитина зі старшої команди – 5 євро.

В цій грі перемагає команда, яка назбирає найбільшу кількість 
грошей для пального.

Примітки
1) Якщо команд менше – відповідно буде й менше міст для до-

ставки піци.
2) Ліміт часу на гру, в разі меншої кількості команд, також слід 

зменшити.
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День 3 – Плем’я індіанців
Сьогодні гра відбуватиметься в одному місцевому індіанському 

племені. Вождь пропонує кожній команді пройти випробування, 
щоб довести свою міць та відважність, а також заслужити повагу в 
племені.

Суть випробування полягає в проходженні смуги перешкод. Кож-
на команда окремо проходить це випробування. Завдання – пройти 
перешкоди якнайшвидше. Час засікається з першого учасника, що 
починає проходження, і зупиняється з останньою дитиною, яка фіні-
шує. Учасники вступають у гру через певний проміжок часу (напри-
клад, кожні 7 сек.) Потім у гру вступає наступна команда, і т.д. Пере-
шкоди можуть розташовуватись як по колу, так і окремим відрізком.
Приклади перешкод:

1. перестрибування (через бар’єри, натягнуті мотузки тощо);
2. оббігання «змійкою» між перешкодами (фішки, бочки тощо);
3. біг по нестійкій опорі (тонка дошка, лавиця);
4. лазіння «по-пластунськи»;
5. виконати 10 стрибків на скакалці;
6. стрибки через автомобільні шини;
7. влучити в ціль (м’ячем або з рогатки);
8. подолання лабіринту (наприклад: переплести нитки між трьома  

деревами);
9. виконати 10 відтискань (хлопці) чи 10 присідань (дівчата).
Будуючи смугу перешкод, потрібно орієнтуватись на ваші можли-

вості. Також ви можете придумати інші види перешкод, відмінні від 
тих, що наведені вище. Тут справа у вашій фантазії та креативності.

Обов’язково слід враховувати вікові особливості дітей: для мо-
лодших школярів варто зменшити дистанцію та складність пере-
шкод. Необхідно визначити приблизно однакову кількість дітей в 
кожній команді. Молодші команди змагаються окремо від старших.

Поки одна команда проходить смугу перешкод, інші команди 
в тому часі вивчають танець індіанців (рухи без музики) та демон-
струють його вождю племені чи іншим командам (див. Диск, «Та-
нець індіанців»).

Перемагає команда, яка подолає смугу перешкод за найкорот-
ший відрізок часу.
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Примітки
1) Вздовж дистанції повинні знаходитись аніматори, які будуть 

контролювати перебіг гри, підказувати та допомагати дітям, слідку-
вати за їхнім самопочуттям.

2) Для старших команд проходження дистанції можна усклад-
нювати шумовими та димовими ефектами, а також перешкодами 
водою.

3) При підготовці цієї гри кілька аніматорів повинні обов’язково 
апробувати перешкоди, щоб пересвідчитись в їхній безпеці. 
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День 4 – Австралія
«Козацькому роду нема переводу»
В Австралії ми спробуємо поділитись нашими традиціями та куль-

турою з місцевими жителями. Сьогодні ми влаштуємо свято україн-
ських традицій та звичаїв – естафети «Козацькі забави».

Змагання між молодшими та старшими командами (далі куреня-
ми) слід проводити окремо. Крім того, слід контролювати, щоб в 
куренях була рівна кількість учасників, адже це впливає на резуль-
тат естафет.

Ведучий гри – козацький отаман. Він пояснює правила кожної 
естафети та контролює перебіг гри. Також він фіксує результат та 
оголошує переможців «Козацьких забав». Йому можуть допомага-
ти помічники.

Естафети для молодших куренів:
1) «Де козак – там і слава»
Завдання: прострибати з м’ячем, затиснувши його між ногами. 

Наступний гравець починає гру тільки після того, як попередній 
учасник передасть йому м’яч.

2) «Посадка і збирання картоплі»
Перший учасник команди  біжить, тримаючи в руці картоплину,  

до «городу» – обруча, який покладений перед кожною командою 
на відстані 9 – 10 метрів,  «саджає» – кладе картоплю, повертається 
до команди, передає естафету. Наступний учасник  біжить до «горо-
ду», «збирає врожай» – забирає картоплю і повертається до коман-
ди.  Завдання по черзі виконує уся команда. Перемагає команда, 
яка першою зібрала врожай.

3) «Втеча козака з полону»
Біг у мішках. Перший учасник кожної  команди стоїть в мішку. За 

командою  виконує  пересування стрибками в мішку до позначки та 
назад до команди. Виконують всі  учасники команди. Виграє  коман-
да, яка першою завершить естафету.

4) «Приготування кулешу»
Біля кожної  команди –  посудина з водою, у першого учасника 

в руках ложка. Він набирає  ложкою воду, несе до протилежного 
кінця залу, де стоїть порожня посудина. Виливає  в неї  воду  з лож-
ки, повертається до команди, передає  ложку наступному.  Виграє  
команда, у якої  більше води потрапило до порожньої посудини.
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5) «Гусінь» 
Перший учасник команди біжить, оббігаючи прапорці аж до остан- 

нього, і повертається назад, до нього приєднується другий учасник 
команди, поклавши першому долоні на плечі.  Коли вони поверта-
ються, до них приєднується наступний гравець, і так поки вся ко-
манда не буде єдиною «Гусінню». Перемагає та команда, хвіст якої 
першим перетне фінішну лінію.

Естафети для старших куренів:
1) «Втеча полоненого козака з полону»
Біг у мішках. Перший учасник кожної  команди стоїть в мішку. За 

командою  виконує  пересування стрибками в мішку до позначки  та  
назад до команди. Виконують всі  учасники команди. Виграє  коман-
да, яка першою завершить естафету.

2) «Козацька кмітливість»
Діти поділяються на пари, беруться за руки, відходять у сторони. 

Між животами треба покласти м’яч. Пари рухаються приставним 
кроком до кінця дистанції, а потім назад до своєї команди. Естафе-
ту передають, поклавши м’яч між животами наступної пари. Виграє 
команда, яка першою закінчить рух.

3) «Бій козаків» 
Виходять по одній дитині з команди. Стрибками на одній нозі 

вони намагаються вивести один одного з рівноваги або за межі 
кола. Виграє той, який довше стоятиме на одній нозі. Можна влаш-
тувати декілька раундів за участю багатьох гравців.

4) Козацька «тачка» 
Діти стають в пари. Один з них приймає положення «лежачи» з 

упором руками, інший бере його за ноги і міцно тримає за гомілки. 
«Тачка» на руках рухається вперед до прапорця, обходить його і по-
вертається назад, інші учасники повторюють це знову. Перемагає 
та команда, в якій найшвидше пройдуть усі діти.

5) «Переправа через річку» 
Перший учасник  стоїть «на другому березі річки» – на відстані 9 – 

10 метрів навпроти своєї команди. За сигналом біжить до команди, 
бере наступного учасника і вони разом «переправляються» – біжать 
до місця переправи, де перший учасник залишається, а другий вер-
тається за наступним,  і так далі, поки вся команда не переправиться 
на «другий берег річки». Виграє команда, яка виконала вправу ско-
ріше за всіх. 
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6) «Урожай» 
Аніматор з кошиком стоїть на відстані від своєї команди і ловить 

м’ячі, які кидають діти по черзі. Для визначення переможця гравцям 
слід кидати однакову кількість м’ячів. Виграє та команда, аніматор 
якої  «збере більше врожаю».

7) «Козаки-повзуни»
Учасник в положенні в упорі на руках і ногах обличчям догори пе-

ресувається до прапорця та повертається назад. Тоді в гру вступає 
наступний «повзун». Виграє команда, яка швидше виконає завдання.

Примітки
1) Постарайтесь максимально передати атмосферу козацької 

доби: вишиванки та шаровари, відповідна музика та стройові ко-
манди тощо.

2) В перерві між естафетами дітям можна розповідати факти з 
історії козацтва.
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День 5 – Індія
Діти потрапляють в Індію – країну мудреців та філософів. Саме 

тому тут сьогодні відбуватиметься інтелектуальна гра. Ведучий гри –  
індійський мудрець. В цій грі мають бути обов’язково присутні суд-
ді – незалежні особи (керівник табору, духівник, священик  тощо). 
Нижче додаємо суддівський бланк.

«Що? Де? Коли?» КВК «Розминка» Битва капітанів «Брейн-ринг»

Команда 1

Команда 2

Команда 3

Команда 4

Сума балів

Схема суддівського бланку

Сама гра відбуватиметься в 4 етапи. 
1-й етап: конкурс «Що? Де? Коли?» 

Кожна команда придумує по 3 запитання з теми «Катехизм» 
(згідно тематики табору) та записує їх на папері (за 3 хв.). Команди 
обмінюються листками із запитаннями (по колу). Завдання дітей – 
відповісти на отримані питання (протягом 3 хв.). Опісля кожна група 
зачитує запитання та оголошує власну відповідь. Команда, яка скла-
дала запитання, оцінює правильність відповідей на них. 1 правильна 
відповідь – 1 бал.
2-й етап: конкурс КВК «Розминка»

Трішки гумору. Команди по черзі задають питання на довільну те-
матику. Всім іншим дається 1 хв. на роздуми, після чого повинна про-
звучати дотепна чи жартівлива відповідь. Судді оцінюють почуття гу-
мору та креативність кожної команди. Максимальна кількість балів 
за конкурс – 3 (не за кожну відповідь, а як загальний результат).
3-й етап: конкурс «Битва капітанів» 

Капітани виходять на середину. Діти з команд ставлять кожному 
капітану (крім свого) логічні запитання (підготувати заздалегідь). Час 
на роздуми – 30 с.  Капітан може використати підказки (по 1 разу): 

– допомога своєї команди;
– «дзвінок другу» – допомога лише одного з учасників команди.   

        Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.
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Приклади логічних запитань:
1. Що можна побачити із заплющеними очима? (сон)
2. Якого каміння не буває в морі? (сухого)
3. Термометр показує плюс 15 градусів. Скільки градусів пока-

жуть два таких термометра? (15 градусів)
4. Сашко витрачає на дорогу до школи 10 хвилин. Скільки часу він 

витратить, якщо піде разом з другом? (10 хв.)
4-й етап: конкурс «Брейн-ринг» 

Для цього конкурсу слід заздалегідь підготувати запитання за те-
матикою щоденних сценок табору. Ведучий (індійський мудрець) 
по черзі ставить по 1 запитанню кожній команді. Гравці мають 30 с. 
на роздуми, після чого представник команди відповідає. Правильна 
відповідь оцінюється в 1 бал. Якщо команда не знає відповіді або 
відповідь неправильна, то право відповісти переходить до коман-
ди, гравці якої швидше підняли руку вгору.

Перемагає команда, яка здобуває найбільшу кількість балів за су-
мою 4-х конкурсів.

Примітки
1) Якщо є така можливість, то краще молодші і старші команди 

розділити.
2) Слід правильно розмістити команди, щоб було зручно поясню-

вати правила гри. Старайтесь уникати шумних місць. Дітей краще 
розміщувати в тіні.

3) Деякі запитання до гри потрібно підготувати заздалегідь. Та-
кож варто заохотити дітей подумати над запитаннями.

4) Молодшим командам дозволяється дещо спростити правила 
та умови гри.

5) Ведучий-мудрець пояснює правила кожного конкурсу та кон-
тролює перебіг гри. Він і здійснює суддівство, якщо немає суддів-
ської бригади.
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День 6 – Південний Судан (Африка)
Декількох аніматорів та/або духівника табору викрали сомалій-

ські пірати. Мета гри – визволити полонених.
Правила гри пояснює Чорний Капітан. Кожна команда повинна 

розшукати піратів та виконати їхні завдання. Взамін вони отриму-
ють від пірата частинку паролю, необхідного для визволення по-
лонених. Пройшовши всі пункти, команда складе цілісний пароль. 
Пароль окремої команди сам по собі нічого не вартує. Полонених 
звільнять тільки у випадку, коли всі команди об’єднають свої паролі 
в єдину ключову фразу.

Кожен пірат має свій унікальний колір (це може бути відповід-
на футболка). Кожна команда отримує листа, в якому зазначена 
послідовність кольорів (в кожної команди різна послідовність). До-
тримуючись цієї послідовності, діти проходять пункти та виконують 
завдання. Окрім того, кожен пірат добре спеціалізується у своїй 
справі: музика, спорт, танці, наука і т. д. 

Список піратів, їхні кольори та завдання: 
(5 – 7 хв. на кожного пірата)
1. Пірат-музикант (жовтий) – змушує команду співати пісні, що по-

чинаються на певну букву чи слово. Слідкує, щоб вся команда співала.
2. Пірат-гуморист (зелений) – пірат говорить початок речення, а 

діти повинні придумати смішне продовження.
3. Пірат-актор (червоний) – просить розказати вірші, скоромов-

ки, приказки тощо. Дуже вимогливий до якості.
4. Пірат-спортсмен (синій) – діти грають гру «Карета». Учасники 

діляться по троє. Двоє хлопців зчіплюють руки у вигляді «сидінь» і 
переносять третього (дівчину) до наміченого місця. Пірат може 
ускладнювати завдання: збільшити відстань; поставити перешкоди, 
які потрібно оминути.

5. Пірат-географ (фіолетовий) – ставить запитання з географії. 
Молодшим слід приготувати трішки простіші запитання.

6. Пірат-танцюрист (рожевий) – вчить дітей співаного бансу (ру-
ханка без музики). А згодом перевіряє, наскільки добре діти його 
відтворюють.
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Здобувши всі частини паролю, діти прибувають на початкове міс-
це. Команди об’єднують здобуті слова у ключову фразу та хором 
викрикують її Чорному Капітану. Полонених звільнено!

Впродовж всієї гри можуть бігати «чорні пірати», які викрадають 
нечемних дітей або тих, хто відбився від команди. Проте від цього є 
порятунок: діти, бачачи пірата, повинні всі відразу братися за руки.

Перемагає в грі та команда, яка швидше здобуде пароль та при-
біжить на початкове місце.
Примітки

1) Постарайтесь створити належний образ піратам (бандана, ка-
пелюх, пов’язка тощо). Це створить додатковий інтерес з боку дітей.

2) Слово-пароль можна розрізати на 6 частин. Кожен пірат вида-
ватиме дітям по 1 клаптику.

3) Для старших команд можна створити схематичну мапу тери-
торії та позначити приблизне місцезнаходження піратів. Завданням 
дітей буде спочатку відшукати піратів, а тоді виконати їхні завдання.

4) Щоб ускладнити процес визволення полонених, фінальну клю-
чову фразу можна озвучити сомалійською мовою (за допомогою 
перекладача Google).
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День 7 – Німеччина
Мета гри – допомогти жителям Німеччини зібрати 1 кг золотих монет,  

які їм необхідні для того, щоб викупити ключ до скарбу Нібелунгів.
Команди прибувають в Німеччину. Їх зустрічає німецький народ 

з відкритим листом. Якщо серед аніматорів є ті, хто вміють читати 
німецькою, зачитуйте по реченню німецькою і відразу ж перекла-
дайте на українську.

«Доброго дня, шановні пані та панове!
Ми щиро вітаємо Вас у Німеччині та сподіваємося, що Ваше пере-

бування тут буде веселим і сповненим пригод.
Але, на жаль, ми маємо неприємні новини і вимушені просити Вас 

про допомогу. Колись давно наші пращури Нібелунги заховали скарб. 
Недавно ми його віднайшли, але не маємо до нього ключа. Цей ключ 
ми можемо викупити, але нам не вистачає ще 1 кг золотих монет. 
Дуже просимо Вашої допомоги. Вам потрібно їздити по різних мі-
стах нашої держави, виконувати неважкі завдання та отримува-
ти за них золото. Лише з Вашою допомогою ми зможемо віднови-
ти втрачені скарби династії. 

Цей скарб Нібелунгів є дуже важливим, оскільки становить вели-
ку цінність для нашої культури. Всім німецьким народом просимо 
допомогти нам, оскільки без Вас ми не впораємося.

З найкращими побажаннями,
Федеративна Республіка Німеччина»

«Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren!
Wir begrüßen Sie in der Bundesrepublik Deutschland. Wir hoffen, 

dass Ihr Aufenthalt mit Spaß und Abenteuer gefüllt werden wird. 
Aber, leider, wir haben für Sie schlechte Nachrichten und sollen 

Sie um Hilfe bitten. Vor sehr langer Zeit versteckten unsere Vorfahren 
einen Schatz und man  nannte sie Nibelungen. Vor kurzem haben wir 
ihn gefunden, aber wir haben keinen Schlüssel. Wir können diesen 
Schlüssel kaufen, aber es fehlt uns noch 1 Kilo Gold. Wir bitten Sie sehr, 
uns zu helfen. Sie sollen verschiedene Städte unseres Landes besuchen, 
dort gar keine schwierigen Aufgaben lösen und Sie werden dafür Gold 
bekommen. Dann können Sie alles zusammenstellen und dieses für uns 
sehr wichtige Gold bekommen. 

Dieser Schatz ist  für uns sehr wichtig, weil er von großem Wert für 
unsere Kultur ist. Deswegen bitten wir und das ganze deutsche Volk Sie 
um Hilfe, weil wir es ohne Sie nicht schaffen können.

Mit freundlichen Grüßen,
Bundesrepublik Deutschland»
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Для того, щоб допомогти німецькому народу, діти грають в так 
звані «Стенди». Кожен «стенд» – це німецьке місто, в якому діти по-
винні виконати коротеньке завдання. Кожна дитина представляє 
свою команду і змагається з членами інших команд. Завдання ви-
конують не командно, а індивідуально. Перемогу фіксує аніматор, 
що стоїть на «стенді». Переможець отримує золоту монету, а зго-
дом віддає її своєму капітану. На кожному «стенді» змагаються двоє 
учасників з різних команд. Якщо дітей прибігло на один «стенд» 
більше, ніж двоє, то аналогічне завдання виконує  наступна пара 
учасників. Якщо можливості немає, утворюється черга.

Учасник може повторно приходити на «стенд» лише за умови ви-
конання завдань всіх інших «стендів».

Нижче наведений перелік 20 основних міст-«стендів»:
1. Берлін (Berlin)
2. Гамбург (Hamburg)
3. Мюнхен (München)
4. Дортмунд (Dortmund)
5. Дрезден (Dresden)
6. Дюссельдорф (Düsseldorf)
7. Кьольн (Köln)
8. Франкфурт-на-Майні (Frankfurt am Main)
9. Штутгарт (Stuttgart)
10.Магдебург (Magdeburg)
11. Бонн (Bonn)
12. Баден-Баден (Baden-Baden)
13. Бремен (Bremen)
14. Веймар (Weimar)
15. Лейпціг (Leipzig)
16. Любек (Lübeck)
17. Ганновер (Hannover)
18. Кіль (Kiel)
19. Коттбус (Cottbus)
20. Нюрнберг (Nürnberg)

Приклади деяких завдань для «стендів»:
1) Перетягування канату
Учасники перетягують канат. Виграє той, хто першим перетягне 

середину (центр) канату на своє поле.
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2) Закидання тапка
Двоє гравці взувають на ногу по одному тапку. По команді аніма-

тора закидають тапок ногою якомога дальше. Перемагає той, хто 
далі закине тапок.

3) Чу-ва-чі
Гравці грають чу-ва-чі три рази або до визначення переможця.
4) Рівновага та швидкість
Двоє гравців ставлять пальці в центр свого фрізбі (або будь-яко-

го  іншого предмета) та крутяться довкола нього 5 – 7 разів в одну 
сторону. Розкрутившись, діти намагаються якнайшвидше добігти 
до аніматора. Хто добіжить першим – той і переможець.

5) Боулінг з пляшками з водою
Гравці грають у боулінг, кидаючи м’яч і збиваючи «кеглі» (пляш-

ки, наповнені водою). Виграє той, хто зіб’є більше «кеглів».
6) Меморі
Для цього стенду необхідно мати картковий набір настільної гри 

«Меморі». Змагання відбувається між двома учасниками. В наборі 
є по 2 карточки з однаковим зображенням. Учасники по черзі пере-
вертають по 2 картки. Якщо зображення на них збігаються – гравець 
забирає карточки та отримує право на ще один хід. Якщо ні – пра-
во ходу переходить іншому гравцеві. Перемагає той, хто назбирає 
більше карточок.

7) Дракончики
Учасники підвішують до штанів чи шортів пов’язки або ремені (так 

звані «хвости») так, щоб їх можна було з легкістю зняти. Завдання 
кожного учасника – зірвати хвіст суперника. Можна робити декіль-
ка раундів для визначення переможця.

8) Упор лежачи
Перемагає гравець, який зможе утримувати упор лежачи довше, 

ніж суперник. Для ускладнення завдання – хлопці можуть стояти в 
упорі на кулаках.

9) Присідання
Перемагає учасник, який зможе присісти більшу кількість раз.
10) Відтискання
Перемагає гравець, який відтиснеться більше, ніж суперник.
11) Стрибки на скакалці
Двоє гравців одночасно починають стрибати на скакалці. Пере-

магає учасник, який стрибатиме довше за суперника.
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12) Загадки
Двом учасникам загадують загадку. Хто першим підніме руку – 

відповідає. Якщо правильно – отримує монету, якщо ні – другий 
учасник отримує шанс відповісти.

13) Борошно і цукерка
У дві тарілки насипають борошна та кладуть всередину цукерку. 

По команді учасники без рук намагаються дістати цукерку. Хто ді-
став першим – той і переможець.

14) Вежа зі скляночок
По команді двоє гравців починають будувати свою вежу зі скля-

ночок (за схемою 4 – 3 – 2 – 1). Перемагає гравець, який швидше 
збудує вежу.

15) М’яч під стілець
Ставлять два стільці. Учасники по команді мають з відстані декіль-

кох метрів кинути м’яч так, аби той пройшов під стільцем. Можна 
робити декілька раундів. Переможе той, хто попаде більше разів.

16) Утримування пляшки
Фіксується шнурок на певній висоті. Учасники повинні утримува-

ти пляшку з водою над шнурком на витягнутій руці. Згинати руку за-
боронено. Програє той, хто першим торкнеться рукою до шнурка.

17) Формула-1
Учасники стають ногами в мішки. По команді гравці біжать в мішках 

від початкової до фінішної точки. Перемагає той, хто першим фінішує.
18) Кільце на пляшці
Учасники повинні з певної відстані закинути кільця (наприклад, 

кільця з паперу) на пляшки. Переможе той, хто закине більше кілець.
Ви можете придумати ще й інші завдання. Все залежить від ваших 

можливостей та креативності. Кількість «стендів» регулюється, вра-
ховуючи кількість учасників (в розрахунку на 1 стенд на 8 – 10 дітей).

В кінці гри діти віддають золоті монети аніматорам-капітанам. 
Команда, яка збере найбільшу кількість монет, відповідно й отри-
мує найбільшу кількість наліпок.

А спільні зусилля всіх команд допоможуть громадянам Німеччи-
ни викупити ключ від втраченого скарбу Нібелунгів.
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Примітки
1) Золоті монети можна виготовити з підручних матеріалів (на-

друкувати, вирізати з картону, використати обгортки від цукерок 
«Медаль» тощо).

2) Стенд «Рівновага та швидкість» доцільно грати на м’якій по-
верхні або на землі, тому що діти можуть падати.

3) На стенді «Борошно і цукерка» повинна бути вода: діти повинні 
полоскати рот після того, як витягнули цукерку.

4) Стенд «Вежа зі скляночок» доцільно робити в приміщенні або 
безвітряному місці.

5) В гру можна вводити негативних персонажів (наприклад, гоб-
лінів чи тролів), які бігали б за дітьми та відбирали в них по 1 монеті. 
Завдання дітей – бути уважними та обережними.
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День 8 – Бразилія
Бразилія – країна яскравих карнавалів, пекучого сонця та хоро-

шого футболу. Сьогодні на Великій Грі –  великий футбольний турнір.
Перш за все, дітей слід заздалегідь попередити про футбольне 

змагання, щоб вони взяли з собою спортивну форму та відповідне 
взуття. Організація футбольного дня залежить від ваших можливо-
стей: наявність майданчиків для футболу, кількість команд та ані-
маторів, вік дітей, обмеження в часі тощо. Усі матчі слід проводити 
за віковими категоріями: молодші між собою, старші – між собою. 
Тривалість матчу залежить від кількості команд. Суддівство повин-
не бути чітким та справедливим. Рішення арбітра остаточне та об-
говоренню не підлягає. Судити гру має незалежний рефері або ані-
матор команди, яка в цей момент не грає. Допускається наявність 
декількох помічників головного судді.

Варіанти проведення футбольного дня для дівчат:
1. Окремий футбольний турнір для дівчат.
2. Змагання груп підтримок (т. зв. чірлідери). Після кожного 

матчу (або в перерві) виступає група підтримки однієї з команд. 
Кожна група підтримки повинна мати свою назву, гасло-кричалку 
та постановку.  Оригінальність оцінюється додатковими балами для 
команди.

3. Для дівчат молодших команд можна провести маленькі ігри 
або конкурси.

Команда, що перемагає в турнірі, отримує максимальну кількість 
наліпок.

Примітки
1) Якщо є можливість, то можна провести урочисте відкриття 

турніру та жеребкування.
2) За бажанням можна провести товариський футбольний поєди-

нок між командою дітей та командою аніматорів.
3) Команда-переможець отримує кубок і/або медалі.
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День 9 – Японія
Всі знають, що Японія – це країна передових технологій, але ніхто 

не міг подумати, що місцева ІТ компанія «АйСамурай» потребувати-
ме  нашої допомоги. В «АйСамурая» вийшли з ладу деякі комп’ютери, 
на яких зберігалась файли, і вони просять нас допомогти відновити 
ці втрачені файли. За кожною командою закріплюється по одному 
Оператору, який координуватиме  діяльність дітей (один аніматор 
іншої команди, закріплений за командою на цілу гру, дає завдання 
та перевіряє їх виконання). Кількість операторів дорівнює кількості 
команд. Всі оператори залишаються на своїх місцях (в ІТ компанії), а 
команди беруть по одному завданню в оператора, виконують його, 
дають оператору на перевірку і тоді отримують наступне завдання. 
Перемагає команда, яка найшвидше відновить всі втрачені файли. 
Команди отримують відповідну кількість наліпок в турнірну таблицю.

Перелік завдань:  
1. Відновлення фотографій. Команда має зробити три спільні фо-

тографії та продемонструвати їх Оператору: 
– загальне фото команди;
– спільне фото з аніматором іншої команди;
– вся команда в стрибку (фото не зараховується, якщо хоча б 1 

дитина була не в стрибку). 
2. Відновлення документів. На певній території є частинки цих 

файлів, їх потрібно знайти і правильно поєднати (файлом буде цита-
та отця Боско про пізнання):

а)  для молодших: цитата розрізана на слова;
б) для старших: цитата розрізана по буквах (японськими сим-

волами). Спочатку потрібно віднайти всі японські символи, дешиф-
рувати їх і скласти цитату. В додаток до цього завдання командам  
надається «дешифрувальник букв». Для полегшення завдання мож-
на з іншого боку японських символів написати порядковий номер 
букви у цитаті. 

Дешифрувальник:
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Приклад цитати:
«Пам’ятайте, що знання без сумління нищить душу».
3. Відновлення відео. Кожна команда повинна зробити поста-

новку сценки на певну історію. Ці оповідання можуть бути різними 
для різних команд.

Приклад історії для молодших команд:
«Продавець шапочок»
Колись у далекому Тунісі жив чоловік, який заробляв собі на жит-

тя, продаючи шапочки, – такі характерні головні убори у формі 
зрізаного стіжка або пудингу на тарілочці, які носять у тих краях і 
називають фесками.

Одного спекотного дня той чоловік мандрував з одного ринку 
на інший, намагаючись продати свої шапочки. Але то був невдалий 
день. Нікому непотрібні були гарні шапочки з червоного фетру. Вве-
чері він був ледь живий від втоми. Ніч застала його в полі. Неподалік 
продавець натрапив на невелику суху долину, де протікав струмок, 
а над ним росли цитринові дерева.

Продавець шапок зупинився там, трохи підкріпився, а потім вий-
няв з однієї зі своїх валізок червону шапку, щоб захиститися від ніч-
ного холоду, ліг на траву й міцно заснув.

Бідний чоловік не помітив, що в тому місці було багато хитрих мавп, 
які з густого листя стежили за кожним його рухом. Як і всі інші мавпи, 
вони були чудовими наслідувачами. Почекали, поки торговець засне, по-
тім відкрили валізки й забрали всі шапочки, які там були. Вдягли їх собі 
на голови й повистрибували на гілки дерев, горді й щасливі, як королеви.

Продавець прокинувся й роззирнувся навколо. Здивувався. Його ва-
лізки були відкриті, а шапочки зникли. Бідний чоловік був дуже пригні-
чений. Раптом посеред дерев почув якісь крики. Підняв очі й побачив, 
як мавпи красувалися в його прегарних червоних фесках і повторюва-
ли його поведінку, чудово забавляючись. Розгніваний чоловік пригро-
зив їм кулаком. Природно, мавпи зробили те саме. Насварив їх, а вони 
відповіли криком і вересками. Тоді він назбирав каменів  і почав ними 
навмання кидати в мавп. Мавпи ж, перестрибуючи з гілки на гілку, 
жбурляли в бідного торговця цитринами, які зривали з дерев.

Чоловік у відчаї обхопив обома руками голову, зі злістю вхопив 
феску й кинув її на землю. Здогадайтесь, що тоді сталось. Мавпи, 
які копіювали кожен його рух, почали повторювати й цей, остан-
ній. Зняли головні убори й почали кидати їх. Тепер йому не залиша-
лося нічого іншого, як позбирати їх і акуратно поскладати у валізки.
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Приклад історії для старших команд:
«Такі як є»
 Посеред сцени на стільці сидить людина і грає на гітарі. Він пови-

нен грати дуже добре або добре. Виходить інший чоловік, він грає 
головну роль. Назвемо його Герой. Герой підходить до гітариста і 
жестами просить його навчити грати на гітарі. Той погоджується і 
починає вчити. Але у героя нічого не виходить. Гітарист злиться, за-
бирає гітару, вішає на героя табличку з написом «БЕЗДАРНИЙ» і йде. 

 Наступним на сцену виходить спортсмен. Він піднімає уявну 
штангу, мацає свої мускули і т.д. Герой теж намагається підняти 
штангу, але у нього знову нічого не виходить. Спортсмен намага-
ється щось йому показати, але потім, махнувши рукою, вішає на 
нього табличку «СЛАБАК» і йде. 

На сцену виходить красива дівчина з дзеркальцем. Вона постійно 
чепуриться і заглядає в дзеркало. Герой підходить до неї і теж загля-
дає в її дзеркало. Дівчина показує на нього, що у нього жахлива зов-
нішність і знову розхвалює свою красу. Герой намагається щось за-
перечити їй, але вона вішає на нього табличку «НЕКРАСИВИЙ» і йде. 

Наступна людина – учений з книгами. Це людина в окулярах з ро-
зумним обличчям. Він намагається щось пояснити герою, але той 
навіть рахує щось на пальцях, але всім виглядом повинен показати, 
що йому нічого не зрозуміло. Вчений вішає на нього табличку «НЕРО-
ЗУМНИЙ» і йде зі сцени. 

 Останнім на сцену виходить бізнесмен зі смартфоном. Він наче 
щось каже в слухавку. Герой ходить навколо нього, роздивляється. 
Потім бізнесмен дістає з кишені гроші, показує їх героєві. Той у свою 
чергу вивертає порожні кишені. Бізнесмен показує в русі, що в нього 
є крута машина. Герой може зобразити щось на зразок велосипеда. 
Бізнесмен вішає на нього табличку «НЕВДАХА» і віддаляється. 

Герой за цей час не повинен знімати таблички або якось зверта-
ти на них увагу. Тепер він виходить на передній план сцени і показує 
сильне зламання свого духу. Він може схилити голову, або навпаки, 
піднявши її до неба, помолитися.

 Входить Христос у білому одязі і знімає з нього усі таблички. По-
тім він обіймає його і вішає на нього табличку «ВРЯТОВАНИЙ», і вони 
разом ідуть.

4. Відновлення музики. Завдання команд – «проспівати» даний 
їм нестандартний текст всією командою на певну мелодію. 
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Приклад тексту: 
«Команди операційної системи діляться на внутрішні та зовніш-

ні. Внутрішні команди виконуються командним інтерпретатором, 
а зовнішні поставляються разом з ОС у вигляді окремих виконуваних 
файлів. На магнітному диску інформація зберігається у вигляді фай-
лів. Файл – це спеціально організована сукупність даних на зовніш-
ньому носії інформації. Файл характеризується іменем, розширен-
ням імені, розміром, датою і часом створення, атрибутами. Групі 
файлів можна присвоїти загальне ім’я. Область дискової пам’яті, 
де зберігається інформація про таку групу файлів, називається ка-
талогом або папкою. Імена файлів в одному каталозі повинні бути 
різними. Каталоги можуть бути вкладеними один в інший. Каталог 
без імені називається кореневим».

Приклад мелодій:
• мелодія: «Ти ж мене підманула»
• мелодія: «Гімн табору»
• мелодія: «Jingle Bells»
• мелодія: «Ой на горі два дубки»
• мелодія: «We Will Rock You» (Queen)
• мелодія: «Червона рута»
5. Відновлення гри. Гра називається «Показуха». Суть гри полягає 

в тому, щоб відгадати слово. Одна дитина за 1 хв. повинна показати 
слово, загадане їй Оператором, своїй команді. Це можна зробити 
будь-яким способом (жести, міміка, рухи), але без звуку. Якщо від-
гадала команда, то їй зараховується 1 бонусний бал. Якщо час вий-
шов – наступна дитина. І так 7 слів (7 хв.). 

Примітки
1) Оператори можуть мати навушники, краватки, окуляри – все, 

що створює характерний образ.
2) Необхідно заздалегідь підготувати матеріали для постановки 

сценки (якщо така потреба є).
3) Текст, який потрібно «проспівати», може бути будь-якого ха-

рактеру. Для зручності його доцільно написати на ватмані чи зазда-
легідь роздрукувати.

4) Бонусні бали, здобуті у грі «Показуха», можна використати 
як додаткову наліпку в турнірній таблиці, або ж це може бути вирі-
шальним фактором в разі одночасного завершення гри двома ко-
мандами.
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День 10 – Україна
Сьогоднішня Велика Гра міститиме в собі елемент творчості. 

Завдання кожної групи – приготувати невеличку сценку-постановку 
про життя своєї команди на «Веселих Канікулах». Відобразити пере-
житі пригоди, спільний досвід, кумедні історії, найкращі моменти та 
курйозні епізоди – все, чим жила команда протягом табору. Анімато-
ри активно допомагають своїм командам. На це відводиться 30 хв.

Для молодших команд сценки носитимуть простіший характер. 
Сюди можна додавати і дитячі таланти, і розповіді дітей, і танці або 
співи.

Для старших команд постановка ускладнюється. Кожна з команд 
отримує певний жанр (комедія, бойовик, трагедія, фентезі, детек-
тив тощо), відповідно до якого повинна придумати сценку.

Згодом команди демонструють одні одним свої постановки. Мо-
лодші між собою, старші – між собою. В цій грі не передбачено єди-
ного переможця, тому кількість наліпок можна порівну розділити 
між всіма командами-учасницями.

Примітки
1) Аніматорам слід заздалегідь підготувати певні ідеї для поста-

новки. Велика роль належить креативності та фантазії самих аніма-
торів. 
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НАЛІПКИ НА КОЖЕН ДЕНЬ
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Дбаючи про виховання дітей, надзвичайно важливо пам’ятати 
про те, що кожна дитина – непровторна особистість зі свої бачен-
ням і сприйняттям світу. Завданням аніматора є не лише це про-
слідкувати, а й дати можливість дитині проявитися, розкрити свій 
талант, творити. Залучення дітей до творчості через участь у гурт-
ках – виправдана справа. Різноманіття гуртків (художні, музичні, 
танцювальні, експериментальні…) дозволяє дитині обрати те, що 
їй до вподоби, навчитися новому, розвивати свої таланти, отримати 
позитивний настрій та задоволення собою. 

У посібнику запропоновані гуртки, які зможуть допомогти аніма-
тору зануритись у царину творчості самому та запросити туди дітей. 

Основні гуртки
Молодші:
1. Паперова пластика
2. Вироби із солоного тіста
3. Пап’є-маше
4. Повітряний змій
Старші:
1. М’яка іграшка
2. Мотанки
3. Вироби з пляшок
4.Ізонитка
Спільні (для молодших та старших):
1. Листівки
2. Побутові причандали
3. Коробочки
4. Декупаж
5. Браслети
Додаткові гуртки
1. Футбол
2. Регбі 
3. Журналістика
4. Танці
5. Театральний
6. Малювання

Гуртки
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Основні гуртки
Молодші
Гурток «Паперова пластика»
1.1. Кулька з паперу
Необхідні інструменти та матеріали:
• Кольоровий папір
• Ножиці
• Простий олівець
• Клей
• Шнурок
Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Беремо різнокольоровий папір (або білий), вирізаємо з 

нього 20 кружечків (в цьому випадку вирізано за допомогою фігур-
ного дірокола, проте можна зробити трафаретки). Беремо круже-
чок, складаємо навпіл і ще раз навпіл, щоб вийшли згини у формі 
хрестика. Розгортаємо. Тепер по черзі загортаємо три сторони кру-
жечка до центру згину-хрестика (див. фото на диску).

Крок 2. Беремо 5 трикутничків, трохи розгортаємо загини і 
склеюємо їх між собою. Вийде така кришечка. Далі беремо ще 5 
трикутничків і склеюємо ще одну кришечку – це будуть верх і низ 
кулі. До однієї з кришечок під час склеювання приклеюємо шнуро-
чок, на якому куля буде висіти.

Крок 3. Потім беремо решту 10 трикутничків і розкладаємо їх по 
черзі: верхівкою вгору – верхівкою вниз – вгору – вниз. Склеюємо 
їх у такому порядку, головне не переплутати. Вийде таке кільце, як 
на фото.

Крок 4. Беремо кришечки і кільце та склеюємо їх між собою. 
Кулька з паперу готова!
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1.2. Браслет
Необхідні інструменти та матеріали:
• Кольоровий папір
• Лінійка
• Олівець
• Ножиці або ніж для паперу
• Прищепка
Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Папір наріжте на смужки розміром 3*12 см (на один ди-

тячий браслет вам буде потрібно близько 18 таких смужок) або на 
будь-які інші зі співвідношенням сторін 1:4 (тоді необхідну кількість 
смужок доведеться підібрати самостійно). 

Кожну смужку зігніть уздовж навпіл, а потім ще перегніть впопе-
рек. Вийшли заготовки для браслета, які тепер для зручності можна 
розкласти за кольорами в тому порядку, в якому ви будете робити 
браслет. Бажано, щоб розташовані поруч 2-3 кольори смужок кож-
ного разу не збігалися. 

Крок 2. Візьмемо перші дві заготовки, з’єднаємо краї, отримає-
мо, таким чином, дві петельки. Одну вставимо в іншу на зразок бу-
кви «Т». 

Схожість не буде повною, оскільки синя перекладина в літери не 
буде рівно ділитися червоною перекладиною навпіл. Синя петелька 
зліва повинна залишитися довжиною трішки більшою ширини зігну-
тої вдвічі смужки (трохи більше 1,5 см при ширині смужки в 3 см).

Крок 3. Тепер сині краї заготовки праворуч потрібно спочатку 
загнути вниз під прямим кутом, а потім ще і в сторони, щоб місця 
згинів збіглися з червоною заготовкою.

Крок 4. Переверніть заготовку і закріпіть загнуті кінці прищепкою.

Крок 5. Тепер у синю петельку вставляємо наступну на черзі за-
готовку. І на ній, в свою чергу, залишаємо кінець з петелькою по 
довжині трохи більше складеної ширини смужки.

Крок 6. Аналогічно загинаємо краї тепер уже рожевої заготовки 
вліво під кутом 90 градусів, а після цього наверх.

«Зайві» частини рожевої заготовки засовуємо під попередню, 
червону, петельку.
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Крок 7. Протягуємо в рожеву петельку наступну заготовку, ство-
рюючи, таким чином, нову петельку. У новій заготовці загинаємо 
вільні краї під кутом 90 градусів, а потім під попередню заготовку 
ховаємо «зайве».

Крок 8. Далі потрібно продовжувати робити петельки і загина-
ти протилежні кінці заготовок, поки браслет не досягне необхідної 
довжини.

Тепер з’єднуємо браслет в кільце. Кінці найпершої, червоної за-
готовки (разом з прикріпленими до неї до цього моменту кінчика-
ми синьої заготовки) протягуємо в останню зроблену на браслеті 
петельку.

Крок 9. Тепер останні кінчики (червоні) загинаємо назовні, згина-
ємо їх під прямим кутом.

Крок 10. Залишилося тільки заховати кінчик останньої заготовки, 
і браслет готовий!

Одержаний браслет дуже схожий на корону, тому за аналогічним 
принципом можна зробити і паперову корону. Аналогічно браслету 
можна також зробити і звичайне колечко на палець (з зовсім неве-
ликих паперових смуг) або кільця для серветок. В якості тримачів 
для штор або міні-підсвічників (навколо алюмінієвої гільзи свічки), 
до речі, такі кільця теж підійдуть.
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1.3. Конверти
Необхідні інструменти та матеріали:
• Папір (кольоровий або білий)
• Ножиці
• Клей
• Олівець
• Лінійка
Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Зігніть квадратний аркуш паперу по діагоналі (якщо ви 

відрізали квадрат від прямокутного аркуша, така діагональ у вас, 
напевно, вже зігнута).

Крок 2. Згин проходить посередині, тобто відігнутий куточок по-
винен торкнутися зігнутої діагоналі.

Крок 3. Згин робиться на третині довжини (можна прямо поміря-
ти довжину лінійкою).

Крок 4. По суті, загинається теж третина, кут доходить до право-
го краю.

Крок 5. Куточок відгинається назад вліво в місце, де сходяться 
ліва і права відігнуті третини.

Крок 6. Виходить так (див. фото на диску).

Крок 7. Тепер розкриваємо куточок і робимо з нього закріплю-
вальну кишеньку.

Крок 8. Загинаємо верх конверта. 

Крок 9. Вставляємо верх конверта в підготовлену для цього ки-
шеньку.
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Подарунковий конверт
Необхідні інструменти та матеріали:
• 2 листки кольорового паперу (один з малюнком, інший одно-

тонний)
• Клей
• Лінійка і олівець
• Атласні стрічки 2-х кольорів 
• Сірники або запальничка
• Ножиці
Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Перш ніж взятися до роботи, відміряйте бажаний розмір 

конверта, його ширину і довжину. У цьому випадку використовував-
ся прямокутник з однотонного паперу розміром 20 на 40 сантиме-
трів. Складіть листок паперу краями всередину до центру, як пока-
зано на фото (див. фото на диску).

Крок 2. Складіть бічні сторони всередину до центру.

Крок 3. Розгорніть бічні сторони і складіть куточки у вигляді три-
кутника.

Крок 4. Розгорніть конверт і наклейте прямокутник кольорового 
паперу розміром 20 на 23 сантиметри по центру аркуша однотонно-
го паперу.

Крок 5. Загніть зайве всередину конверта.

Крок 6. Бічні кути у вигляді трикутників приклейте за допомогою 
клею до основи конверта.

Крок 7. Атласну стрічку шириною 1 сантиметр приклейте по цен-
тру зі зворотної та лицевої сторони конверта, залишивши кінці, щоб 
зробити бантик.

Крок 8. Поверх широкої стрічки наклейте вузьку стрічку, також 
залишивши кінці для бантика.

Крок 9. Обробіть кінці стрічки вогнем, щоб вони не торочилися.

Крок 10. Зав’яжіть стрічки бантиком. Подарунковий конверт готовий!
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1.4 Рамка
Необхідні інструменти та матеріали:
• Листок картону
• Ножиці 
• Металева лінійка
Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Для початку листок картону зігніть навпіл. Для того, щоб 

зробити акуратний згин, вам знадобляться ножиці і лінійка. Спро-
бувавши зігнути картон без цих інструментів, ви побачите, що згин 
виходить непривабливий: від нього в різні сторони відходять ре-
льєфні зарубки, що псують загальний вигляд виробу. Так що краще 
тильною стороною ножиць проведіть лінію, підставивши металеву 
лінійку. У вас вийде невелика борозна, що дозволяє акуратно зігну-
ти картон.

Крок 2. Ще раз зігніть картон навпіл: другий згин повинен бути 
перпендикулярний першому.

Крок 3. Праву сторону картону підігніть до центральної лінії пра-
вим верхнім кутом. Опустіть правий верхній кут в тому місці цен-
трального згину, де до низу залишається приблизно одна третина 
згину. Те ж саме виконайте і з лівої сторони.

Крок 4. Розігніть ліву і праву сторони на їх колишні місця.

Крок 5. Знову візьміть правий верхній кут і цього разу увігніть 
його всередину конструкції, підігнувши до центральної лінії. Так 
само і ліву сторону.

Крок 6. Тепер ту третину картону, який розташований внизу заго-
товки, потрібно відігнути догори і добре притиснути цю лінію.

Крок 7. Точно так само зробіть і з іншого боку.

Крок 8. Потім верхній кут картону пригніть до згину нижньої части-
ни. Добре загладьте картон, щоб верхня частина була зафіксована.

Крок 9. Розкрийте конструкцію знизу. Повинен вийти такий «ме-
телик».

Крок 10. Тепер сюди можна вкласти фотографію. 

Крок 11. Зігніть верхню і нижню частини картону, щоб вони накри-
ли фотографію. Зігніть і краї цих смуг, щоб вони «обняли» знімок.

Крок 12. Також підігніть всі краї фоторамки. Зі зворотного боку 
утворюється ніжка. Рамка готова!
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1.5.Троянда з паперу
Необхідні інструменти та матеріали:
• Папір білий і кольоровий
• Трафаретки кіл (великого, середнього та меншого)
• Ножиці
• Фломастер
• Канцелярський ніж
• Трубочка
• Зелена стрічка або зелена липка стрічка
Інструкція виготовлення:
Крок 1. Для початку візьміть великий аркуш паперу і трафаретку 

великого кола. Прикладіть трафаретку і намалюйте коло. Тепер бе-
ремо наступну трафаретку, коло якої буде на півтора дюйма менше 
(1 дюйм=2,54 см). Обведіть ще одне коло на папері так, щоб ліва лі-
нія меншого кола стикалася з лівою лінією великого кола.

І знову ж таки прикладаємо трафаретку, але вже вона повинна 
бути на півтора дюйма меншою за друге коло. Його обведіть також 
на папері так, щоб права лінія кола третього стикалася з правою лі-
нією другого кола. Таким чином, у вас загалом мало вийти три на-
мальованих кола.

Крок 2. Слідуючи малюнку, намалюйте невеликі півкола, почина-
ючи з кінця дотику першого і другого кола по лівій стороні і закінчу-
ючи за дюйм від початку. Щоб не збитися – слідкуйте за малюнком, 
притримуйте рукою аркуш паперу.

Крок 3. Знову орієнтуючись на малюнок, намалюйте півкола, по-
чинаючи від дотику першого і другого кола, і закінчіть зіткненням 
другого і третього кола в кінці.

Крок 4. Продовжуйте малювати акуратно півкола на папері, як в 
попередньому кроці. Дійдіть до центру, де паралельно стикаються 
другий і перший круг.

Крок 5. Намалюйте на тому ж аркуші паперу невеликий «хвіст» 
довжиною 4 см і шириною до 11 дюймів (це приблизний розмір).

Крок 6. Отриманий малюнок виріжте з паперу. Ріжте, чітко до-
тримуючись контуру.
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Крок 7. Акуратно канцелярським ножиком (або ножицями) ви-
ріжте папір по контуру пелюсток, всередині троянди. Хвіст не обрі-
зайте.

Тепер шаблон троянди з паперу готовий. Приступаємо до форму-
вання самої квітки.

Крок 8. Папір можете вибрати будь-якого кольору, як вам до 
вподоби. Візьміть клей, невеличку трубочку зеленого кольору або 
будь-яку паличку, яка б нагадувала стебло.

Крок 9. Лінійкою не поспішаючи проведіть по папері так, щоб він 
почав трохи закручуватись.

Крок 10. Далі візьміть пензлик з клеєм і намажте краї так, щоб при 
накручуванні троянди на стеблі вони злипалися.

У вас повинна сформуватися троянда.

Крок 11. Тепер розправте верхівку так, щоб вона була розпуще-
ною. Беремося робити стебло.

Крок 12. Для стебла знадобиться або зелена стрічка, або зеле-
на липка стрічка. Намотуйте поступово її на стебло і закріпіть, щоб 
вона приклеїлася намертво.

Крок 13. З зеленого паперу виріжте невеликі сердечка. Окремо 
зробіть за принципом ніжки троянди невеликі палички для листя. 
Пам’ятайте, що папір має добре клеїтися. Для кожного окремого 
листочка потрібно два сердечка.

Прикріпіть листочки з двох сторін на паличку і приклейте паличку 
до стебла троянди. Троянда готова! 
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Гурток «Вироби із солоного тіста»
Рецепт приготування солоного тіста.
Необхідні інгредієнти:
• Борошно – 2 склянки
• Сіль – 1 склянка
• Вода – 250 мл
Борошно потрібне пшеничне, найзвичайніше, без розпушувачів, 

барвників та інших добавок. Сіль – «Екстра». Вода – звичайна, хо-
лодна.

Приготування:
Перемішайте борошно та сіль, додайте воду, замісіть тісто. Сту-

пінь готовності солоного тіста можна визначити тільки руками. 
Якщо тісто кришиться, додайте води. Якщо ж воно, навпаки, за-
надто добре тягнеться і липне до рук, то це свідчить про надмірну 
кількість води. Для того, щоб врівноважити консистенцію, просто 
підсипте небагато борошна. Замішане тісто сформуйте в кульку, 
зробіть в ній пальцем кілька заглиблень. Якщо тісто добре трима-
ється, не пливе, значить, воно готове.

 У процесі замішування можна додати олію. Тепер тісто не буде 
липнути до рук, швидко пересихати і покриватися скоринкою під 
час роботи. Однак потрібно бути обережним, оскільки, якщо нали-
ти забагато олії, то тісто буде забруднюватися і остаточне сушіння 
може затягнутися дуже надовго. Для нашого рецепту вистачить 
кілька столових ложок. (Додавати олію в принципі необов’язково).
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1.1.Хатка
Необхідні інструменти та матеріали:
• Солоне тісто
• Ніж
• Фольга
• Кулькова ручка
• Фарби
• Пензлик
• Скляночка для води
• Листок з дерева
• Зубочистка
Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Розкачуємо тісто і позначаємо дах, вирізаємо.
Крок 2. Далі нижню частину добре з’єднуємо з верхньою.
Крок 3. Мнемо і прикладаємо фольгу для об’єму. Накриваємо 

шаром тіста, зайве обрізаємо. Кришкою з-під пластмасової пляшки 
витискаємо кружечки.

Крок 4. Закриваємо отвір, що утворився, шматком тіста і добре 
з’єднуємо між собою. Якщо з’єднується не дуже добре, то можна 
трішки змочити водичкою.

Крок 5. Далі робимо вгини в тісті за допомогою палички для пластиліну.
Крок 6. Знову ж таки накладаємо фольгу (вже на нижню частину) 

і накриваємо тістом, зайве обрізаємо.
Крок 7. Віконця у дверцятах робимо за допомогою ручки. І щоб 

вони стали зовсім дерев’яними, робимо насічки.
Крок 8. Додаємо раму і ручку.
Крок 9. Робимо цеглинки і камінчики.
Крок 10. Переходимо до фей. Ліпимо крильця, тулуб і голову, фік-

суємо за допомогою зубочистки.
Крок 11. Прикріплюємо до основи. Ось так (див. фото на диску).
Крок 12. Ліпимо квітку і листочки.
Робимо 4 отвори за допомогою стержня із кулькової ручки.
Крок 13. На тісті відтискаємо листочок і вирізаємо.
Крок 14. Готово! Залишається випекти в духовці при температурі 

130-150 градусів протягом 30 хвилин.
Розфарбовуємо!
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1.2.Фартушок
Необхідні інструменти та матеріали:
• Солоне тісто
• Картон
• Ножик
• Пензлик
• Фарби
• Баночка з водою
• Нитка
• Ножиці
• Зубочистка
• Стрічка
Інструкція з виготовлення:
Крок 1 . Розкачуємо тісто завтовшки 5 – 7 мм. Вирізаємо силует 

фартушка.

Крок 2. Зі щільного паперу вирізаємо кишеню фартушка, ниткою 
робимо півсферу і прикладаємо до основи.

Крок 3. Доповнюємо виріб рюшечками.

Крок 4. Зверху кишеню покриваємо тоненьким шаром тіста і крі-
пимо додаткову (вже меншу) кишеню.

Крок 5. Ручку качалки заріплюємо зубочисткою.

Крок 6. Тепер ложечка. Вм’ятину робимо пальцем.

Крок 7. Додаємо лопаточку.

Крок 8. Фартух готовий!

1.3. Рамка
Необхідні інструменти та матеріали:
• Солоне тісто
• Картон
• Ножиці
• Зубочистка
Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Зі щільного картону вирізаємо шаблон рамки. 
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Крок 2. Розкачуємо тісто завтовшки 5 – 7 мм. 

Крок 3. Приклавши шаблон до розкачаної поверхні, акуратно від-
різаємо зайве за допомогою ножа.

Крок 4. Виліплюємо елементи для прикраси рамки. Скручуємо ті-
сто, формуючи так звані «ковбаски», розрізаємо на дрібні шматки 
горизонтально, робимо кульки, стискаємо їх, надаючи листкоподіб-
ної форми, і за допомогою зубочистки витискаємо прожилки листка.

Крок 5. Оформимо рамку декоративними елементами, не забу-
ваючи змочувати водою місця контакту.

Спосіб виготовлення квітки 
Крок 1. Троянди можна виготовити з 4 маленьких і 5 великих 

круглих пелюсток.

Крок 2. З одного кружечка скрутіть маленьку центральну пелюст-
ку. І до нього додайте почергово 4 маленьких.

Крок 3. Закінчіть квітку п’ятьма великими пелюстками навколо 
маленьких внутрішніх.

1.4. Овечка
Необхідні інструменти та матеріали:
• Солоне тісто 
• Стек
• Пензлик
• Фарби 
• Баночка з водою 
• Олівець або часникодавка
• Зубочистка 
Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Зліпіть з тіста кульку. Покладіть її на дошку для ліплення і 

притисніть долонею так, щоб вона розплющилась і утворився овал, –  
це тулуб.

Крок 2. Зліпіть ще одну кульку, але меншого розміру, для голови 
овечки. Надайте їй форму овалу, приєднайте до тулуба (для кращої 
фіксації використовуйте зубочистку).
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Крок 3. Для лапок приготуйте 4 короткі ковбаски, для вушок – 2, 
для очей – 2 маленькі кульки.

Крок 4. Прикрасьте спинку овечки шерстю – маленькими куль-
ками. Для цього змочіть кожну кульку водою і притисніть олівцем.

Шерсть овечці можна зробити по-іншому, наприклад, видавлюю-
чи тісто через часникодавку. Можна зліпити кілька фігурок овечок і 
придумати композицію, доповнити її копицею сіна, лучними квітами 
і помістити роботу в рамку.

1.5. Свиня
Необхідні інструменти та матеріали:
• Солоне тісто 
• Стек
• Пензлик
• Фарби 
• Баночка з водою 
• Зубочистки
Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Зліпіть з тіста кульку. Покладіть її на дошку для ліплення і 

притисніть долонею так, щоб вона розплющилась і утворився овал, 
– це тулуб.

Крок 2. Для голови скачайте кульку, насадіть її на зубочистку і 
вставте в тулуб.

Крок 3. Рильце – це приплюснута кулька з двома дірочками, про-
коленими тупим кінцем олівця.

Крок 4. Вушка – палянички, загострені на кінці. Змочіть їх воло-
гим пензликом і приєднайте до голови.

Крок 5. Для ніг скачайте 2 ковбаски, зробіть надріз стеком на од-
ному кінці, другий приєднайте до тулуба.

Крок 6. Для коритця розкачайте кульку, надайте їй овальної фор-
ми, зробіть стеком заглиблення. Посадіть поросятко в коритце.
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1.6. Підставка під яйце
Необхідні інструменти та матеріали:
• Солоне тісто
• Зварене яйце (або тенісний м’яч)
• Кулькова ручка
• Зубочистка
• Пензлик
• Баночка з водою
• Фарби
Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Починаємо робити підставку. Беремо шматок тіста, роз-

минаємо, робимо кульку, невеличку вм’ятину для яйця (тенісного 
м’ячика), формуємо зірочку і за допомогою кулькової ручки роби-
мо вгини.

Крок 2. Квітку робимо двоярусною.

Крок 3. Для того, щоб сторони листочка були загнуті вгору, нага-
дуючи форму тарілки, скручуємо із фольги довгий жмут і підставля-
ємо його під краї заготовки. Можливі й інші варіанти.

Крок 4. Тепер витискаємо на листочку прожилки і додаємо для 
краси пару тріщин по краях.

Крок 5. Прикріплюємо квітку до нижньої частини, попередньо 
змочивши місця з’єднання водою.

Крок 6. Тепер – сушка. На батареї займає кілька днів. Якщо є ба-
жання – спробуйте прискорити цей процес в духовці. Тільки будьте 
уважні – температура повинна бути мінімальною. Якщо саморобку 
«перепалити», вона може деформуватися.

Крок 7. Після старанного сушіння розфарбовуємо роботу і ре-
тельно з усіх боків покриваємо лаком. Мити під краном таку під-
ставку для яйця не рекомендується. А ось протирати вологою ган-
чіркою – цілком можливо. 
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Гурток «Пап’є-маше»
1.1. Посуд з пап’є-маше
Необхідні інструменти та матеріали:
• Ножиці
• Клей на основів крохмалю та борошна – «клейстер» (можна 

клей ПВА)
• Пензлик
• Папір (можна газетний)
• Скляночка з водою
Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Для початку слід приготувати «клейстер», клей на основі бо-

рошна або крохмалю. Звичайно, можна скористатися стандартним 
клеєм ПВА, але клейстер все ж таки більш зручний і практичний: він зро-
блений з природних матеріалів, а значить, не токсичний і не отруйний.

Змішайте чистий крохмаль (чи борошно) з невеликою кількістю 
холодної води до повного зникнення всіх грудочок. Потім, акурат-
но помішуючи, налийте в крохмаль окріп і поставте підігріватися на 
вогонь. Підігрівайте склад до одержання прозорої маси.

Крок 2. Далі приступайте до нарізки паперу для пап’є-маше. Но-
жицями дрібно наріжте папір смужками і різними фігурками. У про-
цесі створення вам підійдуть будь-які шматочки паперу.

Крок 3. Намажте пензликом зворотний бік посуду (в нашому ви-
падку блюдце). Починайте обережно, намагаючись не виходити за 
межі посуду, клеїти шматочки паперу на блюдце. Намагайтеся рівно-
мірним шаром покривати всю площу. Повторюйте до тих пір, поки 
товщина паперового шару не буде досягати потрібного вам розміру.

Крок 4. Необхідно відзначити, що всі операції з пап’є-маше слід 
проводити в кілька етапів, кожен раз чекаючи висихання попе-
реднього шару.

Крок 5. Після закінчення роботи дайте паперові висохнути 24 години.
Крок 6. Зачекавши добу, піддіньте край паперового шару кінчи-

ком ножиць або ножа і поступово почніть знімати одержаний «злі-
пок». Після цього підріжте ножицями нерівності країв і приступайте 
до декорування виготовленого посуду.

Крок 7. У цьому вам допоможуть різні акварельні та акрилові 
фарби. Для початку можна розфарбувати посуд одним шаром фар-
би, своєрідною грунтовкою. А поверх неї вже наносити візерунки та 
будь-які інші ілюстрації. Не обмежуйте свою уяву.

Крок 8. Готове пап’є-маше можна покрити лаком, щоб зробити малюнок 
глянцевим. До того ж, посуд від цього стане більш міцним і довговічним.
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1.2. Яблучко з пап’є-маше
Необхідні інструменти та матеріали:
• Білі аркуші паперу або серветки
• Посудина з водою
• Клей ПВА і пензлик
• Яблуко або пластилін
• Ножиці
• Гострий ніж
• Фарби (гуаш) 
• Пензлик 
• Лак меблевий
Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Якщо ви будете використовувати яблуко, ретельно ви-

мийте і висушіть його. Якщо ж ви захочете використовувати пласти-
лін, то спочатку зліпіть з нього фігуру – яблуко.

 Візьміть кілька аркушів білого паперу (серветки) і з допомогою 
ножиць наріжте квадратики 1,5 на 1,5 см. Опустіть папір в посудину з 
водою, щоб він трішки розм’як.

Крок 2. Візьміть яблуко або макет яблука з пластиліну і рівномір-
но, в один шар обкладіть його мокрими шматочками паперу. Як 
тільки перший шар буде готовий, поверх нього нанесіть клей ПВА, 
потім нанесіть другий шар мокрого паперу. Кожні наступні шари ви-
конуються точно так само. Можна чергувати шари: спочатку викла-
дати шар з паперу, потім з серветки, так яблуко буде більш гладким. 
Врахуйте, чим більше шарів, тим міцнішою буде конструкція.

Крок 3. Відкладіть яблуко. Протягом доби воно повинно гарненько 
просохнути. Але врахуйте, що пап’є-маше сушити на батареї не можна. 

Як тільки яблуко підсохне, візьміть його і за допомогою гострого 
ножа розріжте вздовж по центру.

Крок 4. Вийміть справжнє яблуко (пластилін) з кожної половин-
ки. Склейте 2 половини «паперового» яблука; зверху ще раз повні-
стю обклейте яблуко, але вже сухою білою серветкою (можна в 2-3 
шари). Через годину після цього можна починати фарбувати яблуко.

Крок 5. Крім одноколірних відтінків, можна яблуко прикрасити 
двома або трьома кольорами. Також на такому яблучку можна на-
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малювати будь-яке зображення або ж приклеїти на нього ажур, бі-
сер або декоративні камені.

Зробіть листочок з паперу, а з зубочистки-хвостик.

Крок 6. Останній етап нашої роботи — це нанесення лаку на 
пап’є-маше. Лак повинен бути безбарвний, він наноситься в один 
шар. Сушиться лак стільки часу, скільки вказано в інструкції на пля-
шечці. Яблуко готове!

1.3. Скарбничка – свинка
Необхідні інструменти та матеріали:
• Повітряна кулька
• Шпалерний клей
• Папір (газетний, туалетний, цигарковий)
• Картонна упаковка для яєць
• Фарби
• Лак
Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Надуйте гумову кульку до бажаного розміру та міцно 

зав’яжіть. 

Крок 2. Обклейте кульку порваними шматочками паперу так, 
щоб один шматочок заходив на інший. Використовуйте шпалерний 
клей. Обклеювати потрібно трьома шарами, кожен шар повинен 
висохнути. Позаду свинки, де зав’зано кульку, необхідно залишити 
невеличкий отвір. 

Крок 3. Виріжте виступи з упаковки для яєць. Зробіть з них вуха, 
рильце та ноги. Приклейте їх до кульки, щоб вийшла свинка.

Крок 4. Обклейте фігурку ще чотирма шарами паперу. Для остан-
нього шару використовуйте цигарковий папір.

Крок 5. Після сушки проколіть кульку та витягніть її через отвір 
ззаду. Отвір закрийте хвостиком, який можна зробити з вовни.

Крок 6. Проріжте щілину на спинці.

Крок 7. Залишилось розмалювати скарбничку та покрити без-
барвним лаком. 
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1.4. Ваза
Необхідні інструменти та матеріали:
• Скляна пляшка 
• Туалетний папір 
• Декоративна серветка
• Паперова упаковка для яєць
• Геркулес 
• Манка 
• Акварель 
• Старі дитячі малюнки (газети) 
• Клей 
• Грунтовка 
• Лак для волосся
Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Беремо пляшку і обклеюємо її туалетним папером.

Крок 2. Беремо декоративну серветку, вирізаємо з неї фрагмент.

Крок 3. Наклеюємо фрагмент на нашу пляшку. Далі беремо упа-
ковку від яєць. Рвемо її на шматочки.

Крок 4. Замочуємо їх у воді. Потім за допомогою міксера роз-
дрібнюємо до однорідної маси.

Крок 5. Там, де немає фрагмента, малюємо «камені». Відтискає-
мо воду з нашої маси.

Крок 6. Додаємо клей в масу. Перемішуємо. З неї ліпимо «каме-
ні» по контуру.

Крок 7. Ось так робимо все (див. фото на диску).

Крок 8. Далі беремо геркулес. Мажемо клеєм простір між «ка-
мінням» і клеїмо геркулес.

Крок 9. Беремо старі дитячі малюнки або газету. Розрізаємо на 
нерівні смужки.

Крок 10. Скручуємо зі смуг трубочки шириною 5 – 7 см. Фарбуємо 
ці трубочки аквареллю.
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Крок 11. Наклеюємо на фрагмент одну з трубочок. Другу проти-
лежно попередній.

Крок 12. Наклеюємо всі трубочки. 
Клеїмо горизонтальну трубочку. По білому замальовуємо голу-

бою фарбою.

Крок 13. Беремо менший пензлик і повністю зафарбовуємо май-
бутнє «небо».

Крок 14. Беремо манку і за допомогою клею робимо хмарки.

Крок 15. Візьмемо акварель і місцями розфарбуємо геркулес. По-
криємо все грунтовкою і лаком для волосся.

Ваза готова!
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Гурток «Повітряний змій»
1.1. Повітряний змій № 1
Необхідні інструменти та матеріали:
• Щільний папір (однак це не повинен бути картон) 
• Ножиці
• Маркер
• Лінійка 
• Клейка стрічка
• Шовкова стрічка
• Міцна капронова нитка (не надто тонка)
• Дві дерев’яні палички 
Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Беремо заготовлений аркуш паперу прямокутної форми 

і кладемо його перед собою в горизонтальному положенні. Згинає-
мо цей аркуш паперу навпіл.

Крок 2. Потім за допомогою лінійки відміряємо п’яту частину 
на ширині зігнутого аркуша паперу. Таку операцію проробляємо з 
обох сторін. Тепер маркером відзначаємо пунктиром лінію майбут-
нього згину, з’єднуючи точки вгорі і внизу. Якщо ви не хочете, щоб 
пунктирна лінія залишилася помітною на майбутньому виробі, то 
можна використовувати простий олівець, який згодом можна ви-
терти ґумкою.

Крок 3. Отже, перед вами лежить аркуш паперу, складений нав-
піл у вигляді книжки і з намальованою пунктирною лінією, яка трохи 
відступає від діагоналі. Тепер згинаємо аркуш паперу по пунктирній 
лінії так, як показано на фото (див. фото на диску). Таку ж процеду-
ру проробляємо і з іншою стороною аркуша паперу.

Крок 4. Тепер переходимо до конструювання безпосередньо са-
мого змія. 

Для цього за допомогою скотча необхідно склеїти дві частини аркуша 
паперу. Беремо заготовку, відвертаємо одну загнуту сторону і кладемо 
її на стіл так, щоб загнута частина залишалася нагорі. Тепер з допомогою 
скотча склеюємо дві частини аркуша паперу. Дивимося на малюнок.

Крок 5. Тепер варто приділити увагу фактору надійності майбут-
нього змія. Для цього ми використовуємо одну з двох заготовлених 
дерев’яних паличок, які й будуть служити балансом для повітряно-
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го змія. За допомогою того ж самого скотчу приклеюємо паличку 
до заготовки змія так, щоб вона була перпендикулярною стосовно 
ліній згину.

Крок 6. Якщо перевернути заготовку «догори ногами», то у вас 
повинно вийти щось на зразок того, що зображено на малюнку 
(див. фото на диску).

Крок 7. На нижній стороні змія, яка лежить ребром до основної 
її площини, необхідно намалювати маркером точку і з допомогою 
ножиць зробити на ній отвір. Потім в цей отвір протягуємо заготов-
лену капронову нитку, однак, щоб на сильному вітрі цей отвір у па-
пері не прорвався, його необхідно обклеїти скотчем з двох сторін 
(як показано на фото на диску).

Крок 8. Отже, останній штрих – додаємо до нашого змія «хвіст», 
тобто шматок шовкової стрічки, яка і буде створювати ефект польо-
ту на вітрі. Однак такий хвіст потрібен не тільки для краси, оскільки 
основною його функцією є стабілізація, що не дозволяє змію кру-
титися в повітрі, а потім безнадійно падати носом у землю. Мож-
на зробити кілька таких хвостів різного кольору, що додасть змію 
більше гри і зробить його більш «живим». Ну ось! Повітряний змій 
готовий!

Тепер можна прикрасити свою саморобку. Досить часто зміїв 
розмальовували кольоровими олівцями або фломастерами, малю-
ючи на них веселу мордочку. Також їх поверхню можна прикраси-
ти кружечками, вирізаними з фольги і приклеєними за допомогою 
клею. Фольга буде дуже красиво переливатися на сонці. Однак на-
магайтеся не сильно перевантажувати свого змія всілякими прикра-
сами з застосуванням важких матеріалів, оскільки це може поруши-
ти його підйомну силу і він просто не зможе у вас полетіти.

Інструкція виготовлення повітряного змія представлена у змен-
шеному варіанті, оскільки це дозволить детально розписати кожен 
крок інструкції. Свого літаючого змія ви можете збільшити до тих 
розмірів, які вам необхідні.
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1.2. Повітряний змій № 2
Необхідні інструменти та матеріали:
• Паперовий або целофановий пакет (або цупкий пакувальний папір)
• Викрійка 
• Скотч
• Ножиці
• Олівець
• Соломинки для напоїв
• Нитка
• Картон

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Використовуючи викрійку з фото (на диску), намалюйте і 

виріжте змія. Кути зміцніть скотчем. За допомогою дірокола (мож-
на ножицями) зробіть отвори на двох протилежних кутах, як пока-
зано на фото.

Крок 2. Зміцніть змія. Зазвичай для цього використовують дерев’я-
ні рейки, але звичайні соломинки для напоїв повністю можуть їх замі-
нити. З’єднайте соломинки, вставляючи одна в одну на 2-3 см. Дов-
жина палички повинна дорівнювати довжині змія. Всього їх потрібно 
дві. Прикріпіть «скелет» до основи скотчем, як показано на фото.

Тепер степлером прикріпіть «хвости» (смужки гофрованого па-
перу). 

Крок 3. З міцних ниток або шнурівки зробіть вуздечки для змія. 
Відріжте шнурок довжиною в два рази більший, ніж ширина змія. 
Прив’яжіть кінці до отворів. Посередині зробіть петлю, як показано 
на фото.

Крок 4. На картонну катушку намотайте довгу нитку або жилку. 
Залиште вільними близько 40 см. Кінець нитки міцно прив’яжіть до 
петлі на вуздечці.

Змій готовий!
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1.3. Повітряний змій № 3
Необхідні інструменти та матеріали:
• Два аркуші кольорового паперу
• Скотч
• Ножиці
• Шило
• Міцні нитки
• Бамбукова соломка

Інструкція виготовлення:
Крок 1. Листки кольорового паперу склейте скотчем (можна ви-

користовувати подвійні листки кольорового паперу).

Крок 2. Складіть листок, як показано на фото (на диску): з прямо-
кутника робимо квадрат.

Крок 3. Відріжте по лінії – вийде квадрат.

Крок 4. Складіть квадрат по діагоналях. Вершину одного з три-
кутників треба загнути до центру квадрата.

Крок 5. Відріжте по лінії згину.

Крок 6. Площину змія закріпіть каркасом для жорсткості: покла-
діть хрест-навхрест бамбукові палички і закріпіть їх скотчем в центрі 
та біля вершин. Якщо палички надто довгі, обріжте або спиляйте краї.

Крок 7. Відрізаний трикутник прикріпіть скотчем до вершини ква-
драта, протилежної лінії зрізу.

Крок 8. Зробіть змієві хвіст: прямокутник, який залишився, роз-
ріжте на три рівні смуги.

Крок 9. З’єднайте смужки скотчем в довжину.

Крок 10. Прикріпіть до трикутника.

Крок 11. Зробіть шилом два отвори в центрі змія. Для цього 
обов’язково покладіть змія на тверду поверхню, інакше можна по-
ранитись. Збільшіть отвір олівцем чи ручкою.

Крок 12. Візьміть нитку довжиною не більше 50 см, пропустіть її 
кінці в зроблені отвори з боку каркаса і, зав’язявши її на три вузли, 
зробіть петлю.

Змій готовий!
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Основні гуртки
Старші діти

Гурток «М’яка іграшка»
Необхідні інструменти та матеріали: 
• Бавовняна тканина 
• Холлофайбер чи інша набивка
• Ґудзичок-сердечко
• Чорні намистинки для очей
• Нитки
• Голка
• Ножиці

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Намалюйте або роздрукуйте викрійку та виріжте її.

Крок 2. Перенесіть викрійку на тканину, згорніть вдвічі зовніш-
ньою стороною всередину. Прошийте по контуру, залишивши отвір 
для набивки під хвостом :)

Крок 3. Відступивши від шва на 5 – 6 мм, виріжте майбутню іграшку.

Крок 4. Виверніть іграшку, використовуючи паличку для суші або 
інший підручний матеріал. Випрасуйте тканину та набийте холло-
файбером.

Крок 5. Наповнивши іграшку набивкою, зашийте отвір таємним 
швом.

Крок 6. Пришийте очі-намистинки, білими нитками вишийте но-
сик, вуса та рот. Вушко прикрасьте бантиком, а животик – ґудзиком 
у формі сердечка. Іграшка готова!



178

Гурток «Мотанки»
1.1. Міні лялька-мотанка.
Необхідні інструменти та матеріали:
• 20 шматочків шпагату довжиною 19 см для тулуба
• 7 – 8 мотузочок такої ж довжини для рук та перев’язування 

ляльки, пучок ниток для волосся довжиною 15 см
• Тонка червона стрічка для голови довжиною 10-15 см
• Червона нитка для перев’язування рук, фартушка, коси
• Невеликий шматочок тканини 5х4 см з орнаментом для фар-

тушка
• Щільна нитка довжиною 16-18 см, на якій буде висіти лялечка
• Ножиці 
• Гачок з головкою 0,75 – 1 мм для затягування ниток

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Найскладніший момент у виготовленні міні-мотанки – 

правильно і акуратно «закласти» в голову ляльки нитку, на якій вона 
буде висіти, і стрічку, яка буде зав’язана на голові. Укладаємо моту-
зочки для тулуба і голови і нитки для волосся так, як зазначено на 
фото. Відокремлюємо від волосся 1 – 2 нитки і ними точно посере-
дині туго перев’язуємо пучок подвійним вузлом з боку шпагата.

Крок 2. Прив’язуємо петельку з яскравої міцної нитки, яка буде 
закріплена в голові лялечки і за яку її можна буде підвісити до на-
миста.

Крок 3. Зав’язуємо з однієї сторони червону стрічку під волос-
сям, кінці стрічки коротко обрізаємо.

Крок 4. Витягуємо петлю назовні через нитки шпагата.

Крок 5. Беремо одну мотузку і туго намотуємо на один її кінець  
3 – 4 витки, формуючи таким чином шию, обрізаємо і ховаємо дру-
гий кінець під цю ж обмотку за допомогою гачка.

Крок 6. Тепер треба петельку витягнути назовні через всі нитки 
для волосся, сформувати на голівці зачіску і туго прив’язати волосся 
окремою ниткою вище обмотки шиї, зав’язавши цю нитку подвій-
ним вузлом збоку. Таким чином і петля, і волосся на голові будуть 
зафіксовані.
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Крок 7. Заплітаємо коси й обмотуємо їх червоною ниткою.

Крок 8. Робимо руки. Для цього беремо 4 – 5 мотузочок і згинає-
мо їх втроє за розміром рук (приблизно 6 см). Зайве обрізаємо або 
підгортаємо всередину. Обмотуємо їх червоною ниткою, як пока-
зано на фото.

Крок 9. Розділяємо тулуб і вставляємо руки. Складаємо одну 
мотузочку навпіл у вигляді петлі і туго фіксуємо талію. На вузол не 
зав’язуємо, так як він буде заважати обмотці нитками на талії по-
верх фартушка. Підрівнюємо низ спідниці, скорочуючи її пропорцій-
но з пропорціями тіла.

Крок 10. Примотуємо червоними нитками фартушок. Готово!
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1.2. Коник
Необхідні інструменти та матеріали:
• 3 зв’язки шпагату по 40 штук довжиною 28 см
• Кольорові нитки
• Ножиці
• Кольоровий шнурок для вуздечки
• Тасьма для копит
• Тканина для попонки
• Клей

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Беремо першу зв’язку і на відстані 1 – 1,5 см щільно замо-

туємо.

Крок 2. Вивертаємо і замотуємо на відстані 1,5 см ще раз.

Крок 3. Починаємо мотати гриву коня. Беремо 10 шматочків шпа-
гату. Складаємо навпіл і примотуємо до голови кольоровими нитка-
ми на висоті 2 см, обрізаємо.

Крок 4. Кожну наступну частину гриви трохи накладаємо на по-
передню, утворюючи таким чином шию коня. Грива складається з 
5 таких частинок.

Крок 5. Зробивши гриву, розділяємо пучок на дві рівні частини і 
формуємо передні ноги коня.

Крок 6. Кожну половинку складаємо навпіл і примотуємо спочат-
ку їх разом, а потім обмотуємо шпагатом кожну ногу окремо. Ста-
раємося зробити їх однаковими.

Крок 7. Робимо тулуб. Другий пучок із 40 шматочків шпагату 
складаємо навпіл і примотуємо так, як показано на фото.

Крок 8. Третій пучок використовуємо для виготовлення задніх 
ніг. Примотуємо його на відстані 4 см від шиї. Намотуючи шпагат і 
формуючи ноги, порівнюємо їх з передніми. І коли вони стають од-
наковими, закінчуємо намотку і зайве відрізаємо.

Крок 9. Прив’язуємо вуздечку. Клеїмо або пришиваємо намис-
тинки для очей.

Крок 10. Клеїмо або пришиваємо копита з тасьми.

Крок 11. Прикріплюємо попонку, рівняємо хвостик. Готово!
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1.3. Лялька-мотанка
Необхідні інструменти та матеріали:
• Для голови – шматок м’якої тканини (пеленка чи рушник, ста-

ра наволочка)
• Для рук і нижньої спідниці – ситцева тканина
• Для спідниці, фартушка і корсетки – будь-які несипучі ткани-

ни, які вам до вподоби (вовняна хустина, шматок скатертини)
• Ножиці

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Розстеляємо тканину для голови на столі, складаємо кра-

ями до середини. Ширина складеної тканини буде висотою голови 
ляльки.

Крок 2. Далі скручуємо тканину, це і буде основа для голови ляль-
ки-мотанки. 

Крок 3. Отриману скрутку тугенько перемотуємо нитками, злег-
ка стягуючи. Чим тугіша буде голова – тим краще намотувати хрест.

Крок 4. Для обмотування голови виберіть тканину, яка не просві-
чується, але і не дуже цупка, тоді голова буде охайною і без складок. 
На фото тканина біла, але може бути будь-якого світлого кольору.

Крок 5. Кладемо скрутку на клаптик посередині, ближче до низу; 
накриваємо верхнім кутом тканини і, тримаючи скрутку, загорта-
ємо всі складки тканини назад. Передня частина голови повинна 
бути гладенькою, по можливості без складок.

Крок 6. Беремо голову в ліву руку, а правою обмотуємо ближче 
до скрутки – формуємо шию.

Крок 7. Далі беремо нитки для намотування хреста. Під час на-
мотування сакрального хреста голову ляльки-мотанки тримаємо 
лівою рукою, а намотуємо нитки правою. Обмотуємо ниткою шию 
ляльки, щоб закріпити нитку. Далі виводимо нитку посередині голо-
ви назад.

Крок 8. Обмотуємо голову і повертаємось наперед. Таким чи-
ном, ми ніби обмотуємо половину голови.
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Крок 9. Далі заводимо нитку через задню частину голови на іншу 
(ліву) частину шиї і виводимо нитку наперед. Тобто ми обмотали одну 
частину голови (справа), а тепер обмотуємо іншу частину (зліва).

Крок 10. Повинно вийти ось так (як на фото). Якщо у вас трішки 
роз’їхались нитки чи неоднакова намотка, то це нічого страшного, 
значить, трохи поспішили. 

Якщо вас задовольняє вертикальна намотка, обмотуємо нитку 
декілька разів навколо шиї ляльки і переходимо до горизонтальної 
намотки.

Виводимо нитку ззаду голови і умовно приміряємо, де буде про-
ходити лінія намотування.

Крок 11. Притримуючи нитку великим пальцем правої руки, намо-
туємо нитку горизонтально. Намагайтеся намотувати так, щоб нит-
ки лягали одна біля одної, а не одна на одну. Для новачків підійдуть 
більш товсті нитки.

Крок 12. Коли ви намотали достатню кількість горизонтальних 
витків, виводимо нитку позад голови, опускаємо її до шиї та закрі-
плюємо (намотуємо 5 – 7 витків навколо шиї). Нитку обриваємо або 
обрізаємо.

Крок 13. Беремо нитку іншого кольору. Якщо у вас тканина для 
голови ляльки-мотанки кольорова, можете сміливо брати білу нит-
ку, виходить гарне поєднання.

Закріплюємо нитку на шиї ляльки (5 – 7 витків), і виводимо її з 
лівої сторони вертикально до чорної лінії. Намагайтеся класти вит-
ки один біля одного. До речі, не бійтеся поправляти роботу, можна 
нігтиком підсувати нитку.

Намотуємо зліва бажану кількість витків і виводимо нитку позад 
голови. До речі, кількість витків потрібно рахувати, бо на готовій ро-
боті один-два зайві витки будуть помітні. Рекомендую брати одна-
кову кількість витків, наприклад: тільки сім, або тільки п’ять, тоді ви 
не заплутаєтесь.

Крок 14. Коли зліва намотали достатньо, виводимо нитку позаду 
і переходимо на іншу сторону.

Тепер намотуємо з правої частини вертикальну чорну лінію. Після 
закінчення нитку закріплюємо навколо шиї.
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Крок 15. Далі переходимо на горизонтальну лінію. Спочатку на-
мотуємо червону нитку над чорною.

Потім намотуємо червону нитку під чорною горизонтальною лі-
нією, виводимо нитку позаду голови ляльки і закріплюємо на шиї. 
Робимо 9 – 11 витків. Нитку обрізаємо чи обриваємо.

Крок 16. Голова ляльки готова.
Тепер будемо її наряджати. Для нижньої спідниці підійде будь-

яка тканина. Можна взяти білу і прикрасити її знизу тасьмою.
Беремо відрізок тканини, обгортаємо ляльку, фіксуємо тканину 

біля шиї (перемотуємо ниткою).
Для рук можна взяти таку ж тканину або іншу. Складаємо ткани-

ну краями всередину (як для голови) або скочуємо трубочкою, пі-
дігнувши край. Фіксуємо ниткою, відділяючи долоні ляльки.

Крок 17. Примотуємо руки до шиї ззаду тлуба. Примотувати тре-
ба навхрест.

Далі вдягаємо нашій лялечці спідничку. Довгенький клаптик тка-
нини призбируємо навколо талії ляльки, можна для зручності спо-
чатку призібрати спідничку на нитку, а потім примотати до ляльки.

Крок 18. Фартушок – невід’ємна частина української ляльки-мотан-
ки. Це ознака господині. Фартушків може бути декілька, наприклад: 
більший однотонний, а поверху менший кольоровий. 

 Поряд з лялькою на фото шматочок тканини для корсетки. 

Крок 19. Тканину для корсетки складаємо навпіл, розрізаємо по-
середині до лінії згину і в сторони десь по півсантиметра. Якщо шия 
товста, бокові розрізи робимо глибшими.

Одягаємо нашій лялечці корсетку і фіксуємо її поясом. Поясом 
може бути товстіша нитка, стрічка, сплетена з ниток косичка, тась-
ма, вузенький клапоть тканини тощо.

Крок 20. Залишилось пов’язати хустинку. Можна спочатку пов’яза-
ти білу чи однотонну хусточку, а поверх кольорову. Лялечка готова!
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Гурток «Вироби з пляшок»

1.1. Шишка
Необхідні інструменти та матеріали:
• Пластикові пляшки (коричнева і зелена)
• Ножиці
• Свічка
• Сірники
• Намистинки
• Шило
• Дріт

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Нарізаємо з пластикової пляшки квадрати різної величини 

(12 штук).

Крок 2. Закруглюємо кути і вирізаємо на зразок ромашки.

Крок 3. Коли всі деталі готові, запалюємо свічку і підпалюємо краї 
пелюсток, щоб вони опустилися вниз, а сама квітка перетворилась 
на опуклу чашу.

Крок 4. Деталь тримайте на відстані від полум’я, щоб пластик 
тільки деформувався, але не плавився.

Крок 5. Коли всі деталі готові, розкладаємо їх за розміром. 
Робимо в центрі прокол шилом, а потім нанизуємо інші деталі в 

спадному порядку.

Крок 6. Між деталями закріплюємо намистини, вони ж створять 
хвостик шишки.

Крок 7. Коли шишка готова, із зеленої пляшки вирізаємо гілочку 
ялини, формуємо її над свічкою і закріплюємо над шишкою. Шишка 
готова!
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1.2. Метелик
Необхідні інструменти та матеріали:
• Пластикова пляшка
• Ножиці
• Водостійкий маркер
• Папір (для шаблону)
• Фарби: акрилові, вітражні
• Клей-глітер або лак для нігтів
• Тонкий дріт
• Бісер
• Блискітки
Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Для виготовлення метеликів згодяться пляшки будь-яко-

го кольору і навіть непрозорі білі пляшки від молока.
Звільніть пляшку від наклейки й гарненько вимийте зовні та зсере-

дини. Вам знадобиться центральна частина пляшки, де пластик рівний, 
без візерунків. Для цього відріжте верхню і нижню частину пляшки. 
Вийде порожній циліндр. Розріжте циліндр уздовж – вийде пластина.

Крок 2. Приступайте до виготовлення шаблонів метеликів. Деякі 
вважають за краще працювати без шаблонів і малювати метеликів 
відразу на пляшці, але це досить незручно. Намалюйте кілька ша-
блонів різної форми. Можна скористатися одним із шаблонів. 

Крок 3. Для того, щоб перевести малюнок з шаблону на пластик, 
просто покладіть малюнок під пластину і маркером переведіть ма-
люнок на нього (просто кажучи, змалюйте).

Крок 4. Вийшов ось такий метелик – з крильцями, загнутими вниз.
Крок 5. Загніть крила метелика по лініях, показаних на фото, в 

протилежну сторону – вгору. 
Тепер положення крил метелика цілком природнє!
Крок 6. Приступаємо до розфарбовування метелика. Тут все за-

лежить лише від вашої фантазії та того, якими фарбами ви володіє-
те. Для розмальовування метеликів із пластикових пляшок підійде 
звичайний лак для нігтів (різних кольорів, можна з блискітками), 
акрилові фарби, клей-глітер, вітражні фарби, водостійкі маркери.

Крок 7. Додатково метелика можна прикрасити таким чином. Візь-
міть два шматки тонкого дроту, нанизайте на їх кінці по одній-дві бісе-
ринки або намистинки і прикріпіть його до головної частини тулуба ме-
телики (для цього в ньому треба виконати невеликі дірочки). З такого 
ж дроту та намистинок можна зробити прикрасу для тулуба метелика.
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1.3.Соняшник
Необхідні інструменти та матеріали:
• Пластикові пляшки (зеленого і жовтого кольорів)
• Ножиці
• Свічка
• Сірники

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Нарізаємо квадратики – приблизно 4 х 4 см. На кожен со-

няшник потрібно два квадратика. 

Крок 2. Зрізаємо куточки, отримуємо восьмикутник.
 
Крок 3. Розрізаємо, ділимо наш восьмикутник на вісім пелюсток.

Крок 4. Округлюємо з одного боку кожну пелюстку.

Крок 5. Потім з іншого.

Крок 6. Беремо 2 монетки, між ними ставимо нашу заготовку. 

Крок 7. Затискаємо плоскогубцями, запалюємо свічку і над гаря-
чим повітрям надаємо форму пелюсткам, допомагаючи другою ру-
кою пінцетом або чимось іншим.

Крок 8-9. Кладемо одну заготовку в іншу.

Крок 10. Вирізаємо листки – квадратик, на чотири пелюстки, теж 
тримаємо над гарячим повітрям.

Крок 11. А ось тепер як фантазія і бажання підкажуть. Можна все 
склеїти прозорим клеєм «Момент» і приклеїти бісер. А можна нагрі-
ти шило, наробити ним дірочок і ліскою або дротом набрати бісер. 

Соняшник готовий!
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1.4. Ваза із пляшки
Необхідні інструменти та матеріали:
• Пластикова пляшка
• Ножиці
Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Відзначте і відріжте верхню частину пляшки.

Крок 2. Розріжте пляшку на смуги однакової ширини. Зробити 
це досить просто, розрізавши пляшку спочатку на широкі смуги, а 
потім кожну зі смуг розрізавши навпіл. В результаті у вас повинно 
вийти безліч тонких вертикальних смуг (дивіться малюнок).

Крок 3. Акуратно зігніть кожну смужку і вигніть смужки назовні. 
Щоб краї вази вийшли рівними, притисніть пляшку з вигнутими на-
зовні смужками на рівній площині.

Крок 4. Тепер вазу потрібно прикрасити візерунком. Візьміть одну 
зі смуг, загорніть її над сусідньою і пропустіть під двома наступними. 
Загніть смужку, щоб вона залишилася в тому ж положенні. Наступну 
смужку загніть над двома сусідніми і пропустіть під одною. Третю зі-
гніть, як першу, четверту – як другу. Продовжуйте таким же чином, 
чергуючи, поки у вас не залишиться три останніх смужки. Кожну з 
решти трьох смуг загорніть під одну сусідню і загніть.

Виріб із пляшки готовий, тепер у вазу можна наливати воду і ста-
вити квіти!
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Гурток «Ізонитка»
1.1. Листівка-ізонитка «Сердечко»
Необхідні інструменти та матеріали:
• Фігурні і звичайні ножиці
• Циганська голка, голка для шиття
• Картон (червоний, білий)
• Нитки ірис або муліне (можуть бути і швейні, але трохи товстіші)
• Шаблон сердечка
• Олівець
• Скотч
• Різні прикраси (намистини, стрази, стрічки тощо)

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Робимо шаблон сердечка. Якщо важко намалювати само-

му – можна скористатися формочкою для печива. Потім вирізаємо 
фігурними ножицями (зигзаг або хвилька) сердечко.

Крок 2. На вирізаному сердечку робимо, як показано на малюн-
ку, насічки по всьому контуру сердечка. Насічки потрібні для того, 
щоб нитка краще трималася. Потім з вивороту закріплюємо хвос-
тик нитки.

Якщо немає фігурних ножиць, можна зробити насічки по всій за-
готовці, але їх обов’язково повинна тоді бути парна кількість і від-
стань між насічками однакова. Наприклад: зліва 20 від середини і 
справа 20, вього – 40 з відстанню між насічками по 3 мм.

Крок 3. Перевертаємо заготовку сердечка на лицьову сторону і 
нитку теж, розташовуючи її на середині заготовки. Починаємо об-
мотувати заготовку, як показано на малюнку А. Схема обмотування 
може бути й іншою (малюнок В), тоді й візерунок, який створювати-
ме ізонитка, буде іншим.

Крок 4. Коли все сердечко обмотане, перевертаємо заготовку 
навиворіт і закріплюємо кінець нитки скотчем, нитку обрізаємо.

Крок 5. Прикрашаємо готове сердечко паєтками, стразами, 
стрічками, намистинами тощо.
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1.2. Ізониткою по CD-дисках
Необхідні інструменти та матеріали:
• Ножиці
• Лінійка
• Олівець
• Циркуль
• Циганська голка або шило
• Голка для шиття
• Кольорові міцні нитки
• Схема
• Пилочка для нігтів
• Свічка
• Декоративні намистинки

Інструкція з виготовлення:
З такого диска за допомогою техніки ізонитка можна зробити ці-

кавий магніт або просто підвіску. 

Крок 1. Схема отворів, які потрібно зробити по периметру диска.

Крок 2. Послідовність вишивання.

Крок 3. Нам потрібно роздрукувати шаблон отворів за розміром 
диска. Для цього вимірюємо діаметр диска – 12 см.

Крок 4. Відкриваємо наявний шаблон в графічному редакторі.

Крок 5. І обрізаємо зайвий фон, як показано на фото.

Крок 6. Відкриваємо налаштування принтера і виставляємо ши-
рину друку малюнка – 120 мм.

Крок 7. Роздруковуємо, вирізаємо шаблон і проколюємо отвори 
в папері звичайною голкою.

Крок 8. Прикладаємо шаблон до диска і крізь зроблені в папері 
отвори робимо фломастером позначки на диску. Дуже зручно вико-
ристовувати спеціальний фломастер для написів на CD-дисках.

Крок 9. Нагріваємо товсту голку над свічкою і протикаємо нею ді-
рочки в диску. Голку краще тримати плоскогубцями. Виходять ось 
такі дірочки.
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Крок 10. Зачищаємо дірочки пилкою для нігтів.

Крок 11. Вишиваємо, як показано в схемі (нитка – ірис). Залишає-
мо невеликий хвостик, щоб після вишивки закріпити нитку на виво-
роті за утворені стібки.

Крок 12. Починаємо вишивати по схемі.
Перший, другий і третій етапи вишиті.
Ось так виходить з виворітної сторони. 
Четверий і п’ятий етап.

Крок 13. Можна пришити декоративні намистинки для того, щоб 
задекорувати наші дірочки. Готово!
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1.3. Картинка-ізонитка «Лебідь»
Необхідні інструменти та матеріали:
• Картон
• Трафаретка
• Голка
• Нитки 
• Ножиці
• Фломастер
• Паєтка і бісер

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Видруковуємо схему. Прикладаємо до картону. Голкою 

вибиваємо малюнок, проколюючи основу по крапочках.

Крок 2. Приступаємо до роботи. Починаємо з голови. Запихаємо 
нитку в першу дірку (з-під низу) і витягуємо в сьомій (через верх). 
Далі в восьму, потім в другу.

Продовжуємо слідкувати за схемою.

Крок 3. Коли опиняємося в 40 дірці, робимо перехід із зовнішньої 
на внутрішню сторону (як показано на фото). Продовжуємо виши-
вати далі. 

Крок 4. Закінчили елемент, переходимо до наступного. З 1 в 1. 
Крок 5. Далі з 2 в 2 (за схемою 1) – з 2 в 11, з 11 в 12 і 3 і т. д.

Крок 6. Переходимо до наступного елемента. З першої у восьму. 
Потім з дев’ятої в другу. З другої в третю і десяту і т. д.

Крок 7. Наступна дуга з першої в десяту. З десятої в одинадцяту і 
другу. З другої в третю і дванадцяту і т. д.

Крок 8. Наступний етап – з першої в четверту, з четвертої в п’яту і т.д.

Крок 9. Наступний етап – з першої в третю, з третьої в четверту і т.д. 

Крок 10. Хвостик вишиваємо за принципом кута.

Крок 11. Нижня дуга – з першої дірки в шосту. З шостої в сьому і 
другу і т. д.

Крок 12. Дзьоб також по принципу кута.

Крок 13. Око - пришиваємо паєтку з бісером. Лебідь готовий!
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1.4. Ажурна валентинка в техніці ізонитка
Необхідні інструменти та матеріали:
• Кришка від пластикового відерця (з-під майонезу, капусти, 

різноманітної їжі)
• Кнопки для пробкової дошки
• Нитки
• Клей ПВА (або солодка вода)
• Губка
• Пензлик
• Лак для волосся

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. В обводок кришки від пластикового відерця встромляє-

мо шпильки (з кроком 1 см) по колу.

Крок 2. Вирізаємо з паперу серце, що підходить за розміром до 
кришки, і закріплюємо його.

Встромляємо по контуру паперового шаблона кнопки / голки. Па-
пір потім забираємо.

Крок 3. Якщо у вас є пробкова дошка, то можна використовувати 
її: попередній шаблон зменшуємо і, попередньо постеливши фольгу 
(або кальку) на пробкову дошку, обколюємо і друге, менше серце.

Крок 4. Протикаємо голкою тюбик ПВА і протягуємо голку назо-
вні. Можна і не пробивати банку, а намотувати ниточку без клею, а 
потім готову роботу промазати клеєм ПВА ТИТАН.

Крок 5. Тягнемо цю нитку в хаотичному порядку, намотуючи на 
наші голки. Так само і на меншому серці.

Крок 6. Виливаємо в чашечку чайну ложку ПВА. Промочуємо губ-
кою з клеєм нашу вишивку і стежимо, щоб не було білих плям клею, 
щоб він вбирався в нитки. Тиснемо губку активно, якщо клею бага-
то, можна відтиснути зайве.

Круглий елемент можна намотувати за правилом заповнення 
кола, далі промазуємо цукровим сиропом. Таким чином нитки за-
кріплюються добре, але якщо придивитися, видно цукрові потьоки. 
Далі відправляємо все сушитися.

Крок 7. Знімаємо кнопки дуже акуратно, при необхідності нитки 
додатково фіксуємо лаком для волосся з двох сторін.

Готово!
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Основні гуртки
Спільні

Гурток «Листівки»
1.1. Листівка до Дня народження
Необхідні інструменти та матеріали:
• Папір для основи 
• Кольоровий папір 
• Нитки 
• Ножиці 
• Клей 

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Оформіть фон листівки так, як вам подобається.

Крок 2. Тепер зробимо об’ємний елемент-медальку. Для цього 
складаємо гармошкою смужку паперу.

Крок 3. Перев’язуємо її посередині і розправляємо.

Крок 4. Краї склеюємо між собою.

Крок 5. Робимо з паперу кінці стрічки. І збираємо всі елементи 
листівки разом. Листівка готова!
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1.2. Листівка з сердечком
Необхідні інструменти та матеріали:
• Картон червоного кольору (або білого, рожевого – за ба-

жанням) 
• Шматочки картону білого і червоного відтінків (можна вико-

ристовувати тільки один колір) 
• Можна додати ажурну серветку, але необов’язково 
• Ножиці 
• Клей ПВА або двосторонній скоч 
• Можна використовувати дірокол з формою метелика, сер-

дечка і т. д.

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Квадратний листок червоного картону складаємо навпіл. 

Вирізаємо з різних шматочків картону однакові сердечка. У дано-
му випадку сердечка вирізані навіть з ажурної паперової серветки, 
щоб додати листівці легкості.

Крок 2. Всі сердечка згинаємо вертикально навпіл і вклеюємо 
одне в одного в місці згину. Вийшло об’ємне сердечко. Приклеює-
мо його до листівки.

Крок 3. Пишемо або роздруковуємо напис для листівки, виріза-
ємо і робимо для нього підкладку – шматочок картону, трохи біль-
ший від самого напису. Можна додати вирізані діроколом метели-
ки або сердечка. Всередину листівки приклеюємо квадратний або 
прямокутний листок білого картону для тексту. Готово!
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1.3. Листівка-метелик
Необхідні інструменти та матеріали:
• 2 листки тонкого картону відповідних тонів (один з малюн-

ком, інший без) 
• Ножиці 
• Намисто 
• Щось для вусиків: 2 мотузочки, намистинки на дроті і т. д. 
• Клей ПВА 
• Двосторонній скоч

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Вирізаємо трафарети метеликів – один великий та один 

менший.

Крок 2. Складаємо однотонний листок картону навпіл і приклада-
ємо трафарет великого метелика до згину так, щоб верхня частина 
крил трохи виходила за краї картону. Вирізаємо. Вийдуть 2 метели-
ки, з’єднані верхніми крилами.

Крок 3. Вирізаємо ще одного великого метелика з кольорового 
картону і одного маленького – з кольорового або однотонного, за 
бажанням.

Крок 4. Вийшли такі заготовки. Складаємо «подвійного» метели-
ка по згину і нижні крила (частини, що відкриваються) загинаємо 
вгору. На цьому згині буде триматися листівка.

Крок 5. Клеїмо двосторонній скоч на серединку маленького ме-
телика і приклеюємо його по центру великого, кольорового. Отри-
маного об’ємного метелика приклеюємо на двосторонній скоч до 
згину, який зробили в попередньому пункті.

Крок 6. Вийшла така об’ємна конструкція. Залишилося приклеїти 
вусики зі зворотного боку і намистинки на тільце метелика. Готово!
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1.4. Листівка з ромашками
Необхідні інструменти та матеріали:
• Листок щільного білого паперу або картону для основи 
• Кольоровий папір жовтого і зеленого кольору 
• Ніж для паперу 
• Простий олівець 
• Темно-зелений олівець 
• Клей 
• Ножиці 
• Мотузка або стрічка

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Щоб акуратно зігнути листівку, позначте середину листа 

зверху і знизу і, ледь торкаючись, проведіть по одержаній лінії но-
жем. Тепер зігніть листівку.

Крок 2. Малюємо контури майбутньої ромашки.

Крок 3. Виріжемо квітку ножицями. Також буде потрібно виріза-
ти пелюстки.

Крок 4. Наносимо клей на одну з ромашок і акуратно «садимо» 
пелюстки. Коли клей повністю просохне, можна загнути краї пелю-
сток. Отримаємо об’ємну заготовку для майбутньої ромашки.

Крок 5. Виріжемо невеликі кружечки з жовтого паперу і приклеї-
мо по центру ромашок.

Крок 6. Для стебел ромашок відрізаємо тонкі смужки зеленого паперу.

Крок 7. Компонуємо квітки на листівці як нам подобається і фіксу-
ємо на клей. Стебла приклеюємо тільки зверху, впритул до ромашок.

Крок 8. Перев’язуємо стеблинки мотузкою або будь-якою симпа-
тичною стрічкою.

Крок 9. Залишилося зробити листя для ромашки. Перевертаємо 
листок зеленого паперу і малюємо контури листочків. Виріжемо їх.

Приклеюємо листочки. Для більшої схожості з реальністю можна 
намалювати прожилки на листочках темно-зеленим олівцем. 

Підрізаємо стебла. Листівка готова! 



197

1.5. Листівка за мотивами гри «Ерудит»
Необхідні інструменти та матеріали:
• Листок білого паперу 
• Кольорові олівці і простий олівець 
• Лінійка 
• Клей-олівець 
• Ножиці 

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Згинаємо аркуш паперу навпіл. Відрізаємо зайве, щоб вий-

шов квадрат. Простим олівцем розкреслюємо листок на маленькі 
квадратики. Має вийти п’ятнадцять по горизонталі і п’ятнадцять по 
вертикалі, як в ігровому полі гри «Ерудит».

Крок 2. Акуратно зафарбовуємо квадратики.

Крок 3. Виріжемо смугу з паперу по ширині одного квадратика. 
Починаємо малювати наші «фішки».

Крок 4. Пишемо слово. Можна в куточку додавати, скільки очок 
приносить кожна буква, щоб вийшло зовсім як у грі.

Крок 5. Можна затінити куточки кожної «фішки», щоб додати ілю-
зію об’єму.

Крок 6. Згинаємо з боків вузьку смужку паперу і відрізаємо від 
неї чотири шматочки. Це будуть кріплення для букв.

Крок 7. Приклеюємо їх до смужок з текстом.

Крок 8. Повинні вийти об’ємні виступаючі літери. Листівка готова!
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Гурток «Побутові причандали»
1.1 Підставка під горнятко
Необхідні інструменти та матеріали:
• 4 цілих листки газети (які потрібно буде поділити на 8 рівних 

частин)
• Ножиці
• Клей, який при засиханні стає прозорим та легко наноситься
• Голка (голку краще потоншу з більшим вушком)
• Кольоровий дріт або міцна нитка (для скріплення газетних 

фрагментів, вибір дроту або нитки – швидше питання смаку)

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Насамперед потрібно заготовити газетні смужки, для 

цього потрібно кожну половинку газетного аркуша розрізати на дві 
частини. Таким чином, у вас повинно вийти 16 смужок з газет шири-
ною приблизно 15 см. 

Зігніть кожну смугу по ширині втричі. На цьому етапі клей поки 
що не потрібен. 

Крок 2. Звертайте увагу на кольори складання смужки. Залишай-
те зовні потрібні вам кольори і загинайте всередину непотрібні. Най-
краще для роботи підходять старі газети з яскравими рекламними 
оголошеннями (хоча чорно-білу класику теж ніхто не відміняв). 

Повторіть згортання газетних смужок втричі, тепер уже смугу по 
цих згинах потрібно проклеїти. 

Згини пригладьте якнайкраще, це допоможе потім в скручуванні.

Крок 3. Останній раз згортаємо смужки втричі, склеюємо. Напев-
но, це найклопіткіший процес: зігнути, а потім склеїти стільки шарів 
газети. Навіть не сподівайтеся, що ви зможете зробити це, не за-
бруднившись клеєм! :)

Крок 4. Тепер з цих смужок шириною всього близько 0,6 см ми 
починаємо створювати фрагменти підставки під горнятко своїми 
руками.

Насамперед оцініть кольори смужок і вирішіть, як вони будуть 
розташовані в готовій підставці. Вам потрібно визначитися і з кольо-
ром кожного фрагменту (з якого боку починати скручувати, який 
колір буде по центру, а який ближче до країв).
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Візьміть смужку з того краю, який ви хочете закрутити всереди-
ну, зробіть зажим якомога ближче до краю і почніть щільно намоту-
вати газетну смужку, формуючи квадрат.

Розкрутіть смужку, нанесіть клей і знову намотуйте. Намагайтеся 
досягти квадратної форми фрагмента якомога раніше. Тут важли-
віше навіть не правильні кути, а рівні сторони майбутніх шматочків 
підставки під горнятко.

Крок 5. Склейте таким чином всі 16 газетних смужок, висушіть їх 
гарненько (краще залишити квадратики сушитися на цілу ніч), ви-
кладіть з квадратиків візерунок, склавши в тому порядку, в якому 
вони будуть в готовій підставці під горнятко.

Крок 6. Тепер залишилося з’єднати всі 16 газетних заготовок в 
одне ціле. Потрібно скористатися дротом або міцною ниткою і зши-
ти елементи. Для цього потрібно відтяти 24 частинки нитки або дро-
ту довжиною приблизно 15 см. Зав’язку потрібно просунути посере-
дині однієї із сторін елемента, між останніми накрученими шарами 
газетної смуги (знизу вгору).

Інший кінець дроту або нитки протягніть через сусідній фрагмент 
аналогічно (тільки зверху вниз). Зав’язуємо обидва кінці разом.

Крок 7. Перевертаємо. Обмотуємо дротом/ниткою утворене 
впоперек кільце, знову перевертаємо і зав’язуємо кінці. Два еле-
менти з’єднані.

Крок 8. Таким чином потрібно об’єднати всі елементи.

Крок 9. Простіше зробити спочатку смуги по чотири фрагменти в 
кожному, а потім вже пов’язувати їх між собою.

Зверніть увагу, щоб вузли весь час перебували з одного боку ви-
робу. 
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1.2.  Підставка для олівців та ручок
Необхідні інструменти та матеріали:
• Консервна банка (або будь-яка інша)
• Шнурок/нитка для в’язання
• Клей
• Декоративні намистинки
• Стрази
• Ножиці

Інструкція з виготовлення:
Крок 1.Беремо шнурок/нитку для в’язання, банку і клей.

Крок 2 – 3. Банку обмотуємо шнурком/ниткою, попередньо про-
мазуючи місця клеєм.

Крок 4. За допомогою клею закріплюємо орнамент з намистинок.

Крок 5. Далі скручуємо зі шнурка/нитки кружечки потрібного 
розміру і прикрашаємо по центру стразами. Клеїмо симетрично на 
банку. Підставка для канцелярії готова!

1.3. Скринька для дрібничок
Необхідні інструменти та матеріали:
• Тонкий картон 3-х кольорів 
• Клей 
• Ножиці 
• Стрічка для бантика
• Фломастер або намистинки для ґудзиків

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Вирізаємо з картону 4 однакових серця, з них два одного 

кольору – для піджака. У серці під колір жилетки робимо глибокий 
виріз зверху і маленький ромбик знизу. 

Крок 2. У серці під колір піджака вирізаємо 2 частини з боків, як 
показано на картинці. Складаємо серця одне на одне і приклеює-
мо – спочатку біле (сорочка), потім золотисте (жилетка) і в кінці 2 
частини від блакитного (піджак). 
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Крок 3. На блакитному картоні креслимо лінії майбутньої коро-
бочки і вирізаємо, як показано на картинці. Бажано, щоб коробоч-
ка була прямокутної форми, тоді серце можна приклеїти до вужчої 
сторони, щоб коробки за ним не було видно.

Крок 4. Складаємо і склеюємо коробку. На сердечку малюємо 
ґудзики і приклеюємо бантик зі стрічки. Сердечко приклеюємо до 
вузької сторони коробки, друге блакитне сердечко клеїмо до іншої 
сторони. Готово!

1.4. Закладка для книжки
Необхідні інструменти та матеріали:
• Листок картону
• Клубок ниток для в’язання
• Ножиці

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Вирізаємо з картону два однакових кола, у них в свою 

чергу вирізаємо всередині отвори рівного радіусу. Чим більша ши-
рина отриманого кільця, тим більший розмір буде у помпона.

Крок 2. Кола з’єднуємо і починаємо обмотувати нитками. Якщо 
при цьому клубок не пролазить в отвір кола, з нього потрібно зро-
бити кілька маленьких.

Крок 3. Обмотуємо весь круг. Чим пишнішим ви хочете отримати 
помпон, тим більше рядів ниток потрібно намотувати.

Крок 4. Далі вам знадобляться ножиці. Одне лезо потрібно вста-
вити між кільцями картону і розрізати нитки із зовнішнього краю.

Крок 5. Потім беремо нитку з цього ж мотка пряжі і вставляємо 
її між колами, туго затягуємо і робимо вузлик. Щоб маленькі нитки 
надалі не випадали з помпона, довгу нитку потрібно затягнути яко-
мога тугіше.

Крок 6. Картонні круги акуратно знімаємо, зав’язуємо на нитці 
ще кілька вузлів. Закладка для книжки готова.
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1.5. Органайзер із коробки з-під чаю
Необхідні інструменти та матеріали:
• Коробочка з-під чаю в пірамідках (таку форму коробочок 

з-під чаю мають ТЕСС і Ліптон)
• Ножиці
• Клей
• Щільний картон
• Фарба
• Кольоровий папір
• Пензлик
• Дрібнички (для прикрашення коробочки)

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Беремо коробочку з-під чаю і відрізаємо кришечку по зги-

ну. Зі щільного картону (в цьому випадку гофрований) вирізаємо 4 
прямокутники – на 4 сторони коробочки, але на 2 мм менші (і по 
довжині, і по ширині), ніж сама коробочка.

Крок 2. Цими прямокутниками обклеюємо коробочку зсередини 
(тому і трохи менші розміром).

Крок 3. Обклеюємо коробочку ззовні папером (тут вже розмір в 
розмір), а також кришечку, яку потім приклеюємо до основної ко-
робочки (як показано на фото).

Крок 4. Маскуємо некрасиві стики фарбою, можна гуашшю.

Крок 5. Прикрашаємо коробочку на свій смак. Готово!
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Гурток «Коробочки»
1.1. Коробочка-листок
Необхідні інструменти та матеріали:
• Схема-шаблон
• Картонка
• Простий олівець
• Ножиці
• Степлер
• Маркер
• Додаткові різноманітні прикраси

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Роздрукуйте на гарному кольоровому папері схему-ша-

блон. 
Не забудьте подбати про те, щоб коробочка не була замалень-

кою для вашого подаруночка.

Крок 2. Допоміжні лінії підкажуть, як правильно вирізати заготовку. 
Пунктирні – це лінії згину, суцільні – лінії вирізання. 

Крок 3. Зберіть коробочку. 
Для впевненості в міцності і надійності можна додатково скріпи-

ти бокові сторони степлером.

Крок 4. Прикрашання цього витвору залежить від фантазії: кві-
точки, сердечка, листочки, смайлики, хмаринки і сонечка, тваринки 
та геометричні фігури, стрічки, бісер, блискітки – тут поле для твор-
чості необмежене.
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1.2. Поштова коробочка
Необхідні інструменти та матеріали:
• Картон
• Простий олівець
• Схема-шаблон
• Ножиці
• Клей або двосторонній скотч
• Додаткові різноманітні прикраси

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Роздрукуйте схему-шаблон.

Крок 2. Прикладіть схему-шаблон до картонки, відмалюйте і ви-
ріжте її.

Крок 3. Позагинайте картонку у відповідних місцях, як показано 
на малюнку.

Крок 4. Склейте коробочку і прикрасьте її.

1.3. Цукерочка
Необхідні інструменти та матеріали:
• Схема-шаблон
• Картон
• Простий олівець
• Ножиці
• Клей
• Атласна стрічка
Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Роздрукуйте схему на щільному кольоровому папері. Ви-

ріжте коробочку вздовж суцільних ліній. У місцях пунктирних ліній 
зробіть згини.

Крок 2. Складіть коробочку, як показано на малюнку, та обереж-
но склейте за допомогою клею-олівця.

Крок 3. Зав’яжіть бантик з атласної стрічки.
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1. 4. З квіточкою
Необхідні інструменти та матеріали:
• Щільний білий папір або картон, папір зеленого кольору
• Ножиці
• Клей ПВА
• Простий олівець
• Канцелярський ножик
• Щільний папір білого кольору та двох відтінків рожевого

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Роздрукуйте схему та виріжте її по контуру за допомогою 

ножиць.

Крок 2. Легенько проведіть по пунктирних лініях канцелярським 
ножиком.

Крок 3. Обережно, не поспішаючи, зігніть папір у місцях цих ліній.

Крок 4. Склейте коробочку вздовж по лінії припуску. З боків ко-
робочку краще не склеювати. Так легше буде дістати подаруночок.

Крок 5. Наклейте на коробку тоненькі зелені смужки та квітку.

Виготовлення лілії
Крок 1. Намалюйте на білому папері пелюстку. Згорніть папір у 

декілька разів та виріжте багато таких пелюсток. На рожевому па-
пері намалюйте таку саму, але дещо меншу за розміром, пелюстку 
та виріжте багато аналогічних. Ще меншими будуть пелюстки з па-
перу іншого відтінку рожевого.

Крок 2. Для основи квітки виріжте кружечок.

Крок 3. Приклейте пелюстки до основи, починаючи з білих.
Крок 4. Найменші пелюсточки розташуйте в самому центрі. Готово!
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1.5. Чоловічий конверт-сорочка
Необхідні інструменти та матеріали:
• Картон
• Схема
• Ножиці
• Олівець
• Клей 
• Двосторонній скотч
• Стрічка

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Вирізаємо заготовку для майбутнього конверта з аркуша 

паперу форматом А4.

Крок 2. Прогинаємо лінії згину.

Крок 3. Склеюємо конверт по довжині за допомогою двосторон-
нього скотчу.

Крок 4. Складаємо гармошкою комір і загинаємо край до центру.

Крок 5. Верхні краї коміра з’єднуємо з V-подібним вирізом. 
Конвертик майже готовий, залишається тільки зав’язати крават-

ку і вставити хустинку в кишеньку. 

Спосіб зав’язування краватки 
Крок 1 – 5. Стрічку беремо приблизно 15 см. Процес зав’язування 

краватки відповідно до зображень.

Крок 6. Обрізаємо верхню петельку.

Крок 7. Приклеюємо на клейовий пістолет краватку під комір.

Крок 8. Обрізаємо нижню частину краватки, ми використаємо її 
для хусточки.

Крок 9. Відрізок стрічки складаємо трикутником і приклеюємо 
під кишеньку. Знизу наш конверт відкритий. Після того, як всереди-
ні виявиться подарунок, нижню частину можна заклеїти або просто 
загнути всередину.

Конвертик готовий!



207

Гурток «Декупаж»
1.1.  Декупаж свічки
Необхідні інструменти та матеріали:
• Білі парафінові свічки 
• Декупажні серветки 
• Ножиці
• Ложка із нержавіючої сталі

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Готуємо матеріали.
Приготуйте свічки та серветки. У магазинах рукоділля такі сер-

ветки продаються поштучно, вони мають величезну різноманітність 
кольорів.

Крок 2. Робота з серветками.
Обріжте у серветки перфорований край. Виберіть потрібний мо-

тив. Виріжте його та відокремте від серветки 2 білих шари.

Крок 3. Робота зі свічками.
Нагрівайте ложку над плитою або свічкою та пригладжуйте сер-

ветку до свічки, надавлюючи. Таким чином пропрасуйте всю свічку.

Крок 4. Оформлення саморобки.
Акуратно обріжте зайві кінці серветки. Наші саморобки для ін-

тер’єру будинку готові. Папір буде згоряти в міру горіння свічки, не 
залишаючи обгорілих країв.
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1.2. Декупаж скляночки для зберігання предметів
Необхідні інструменти та матеріали:
• Консервна банка 
• Декупажна серветка 
• Клей ПВА
• Пензлик для клею
• Фарба акрилова біла
• Фарби гуашеві
• Пензлик для фарби
• Лак-аерозоль

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Підготовка банки до декупажу.
Очистіть банку від наклейки і старого клею, переконайтеся, що 

в банки рівні краї без зазубрин. Добре підійдуть банки, які відкри-
ваються без відкривачки. На баночку нанесіть один-два шари білої 
акрилової фарби. Це буде основа для подальшої роботи над банкою.

Крок 2. Нанесення малюнків на банку і промальовування.
Поки сохне фарба, вибираємо малюнок, який буде нанесено на 

банку. Серветку розділіть на шари і акуратно відокремте шар з ма-
люнком. Ретельно виріжте елементи малюнка для декупажу.

Прикладіть малюнок до банки і пензликом, змоченим в ПВА, про-
ведіть по поверхні малюнка. Через те, що шар серветки тонкий, 
клей швидко просочує її наскрізь і приклеїть до поверхні виробу. У 
цій операції головне – не порвати малюнок пензлем. Коли ви нанес-
ли всі елементи декупажу на банку, залишаємо клей висихати, тим 
часом готуємося до наступного етапу. При висиханні серветка втра-
тить частину фарб і стане трохи блідою. Це можна виправити, підма-
лювати деякі елементи гуашшю. Коли клей висох, приступаємо до 
промальовування елементів. 

Крок 3. Закріплення декупажа
Останній етап створення скляночки для зберігання предметів – 

закріплення. Для цього ідеально підходить лак-аерозоль. Нанесіть 
його, як написано в інструкції, дайте баночці висохнути.
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1.3.  Декупаж лампочки
Необхідні інструменти та матеріали:
• Лампочка будь-якої форми
• Цигарковий папір або білі серветки
• Клей ПВА
• Біла акрилова фарба
• Серветка для декупажу
• Акриловий лак
• Атласна стрічка
• Клей «Момент» 
• Ацетон

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Щоб знежирити лампочку і видалити з неї пил, треба про-

терти її поверхню тампоном, змоченим в ацетоні або спирті. Потім 
обклеюємо лампочку цигарковим папером або простими білими 
серветками. Це додасть лампочці міцності і при падінні вона не ро-
зіб’ється. Для цього відриваємо невеликі шматочки (приблизно 2 х 2 
см) від цигаркового паперу або білої серветки, накладаємо на скло 
і промазуємо зверху клеєм ПВА, розведеним водою в пропорції 1:1. 
Наступний шматочок прикладаємо внакладку і знову приклеюємо. 
Так повторюємо до тих пір, поки вся поверхня лампочки, в тому 
числі і цоколь, не буде обклеєна папером. На фото видно, якою лам-
почка була і якою стала після обклеювання цигарковим папером.

Крок 2. Після того, як лампочка повністю висохне (прискорити 
цей процес можна за допомогою фена або висушуванням на бата-
реї опалення), її необхідно загрунтувати білою акриловою фарбою.

Крок 3. Поки фарба сохне, вирізаємо з серветки фрагменти з ма-
люнка. Чим менший розмір лампочки, тим дрібніший повинен бути ма-
люнок. Вирізати фрагменти треба якомога ближче до краю малюнка.

Крок 4. Серветки тришарові, але ми повинні відокремити тільки 
верхній, барвистий шар. Він дуже тонкий і ніжний, з ним потрібно 
бути обережним.

Крок 5. Прикладаємо кожен фрагмент до ділянки поверхні, не 
змащеної клеєм, і вже поверх малюнка промазуємо клеєм ПВА, 
розведеним наполовину водою, використовуючи плоский синте-
тичний пензлик.
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Крок 6. Після того, як всі фрагменти наклеєні, даємо лампочці 
гарненько просохнути і покриваємо її двома шарами акрилового 
лаку. Коли лак висохне, можна лампочку додатково прикрасити – 
приклеїти стрази, виділити тичинки і серединки квітів перламутро-
вими контурами різних відтінків, можна додатково покрити всю по-
верхню або окремі її ділянки лаком з блискітками.

Крок 7. Залишилося тільки приклеїти петельку і бантик з атласної 
стрічки. Для цього можна використовувати клей «Момент».

Гурток: «Браслети»
1.1. Браслет із бісеру
Необхідні інструменти та матеріали:
• Груба нитка або шнурок 
• Голка (з широким вушком)
• Бісер 
• Маленький ґудзик

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Робимо петельку і зав’язуємо вузлик.

Крок 2. Тепер плетемо косичку (3 – 4 см) і починаємо нанизувати 
бісер по одній штучці і так само заплітаємо його в косичку.

Крок 3. Вимірюємо довжину по товщині свого зап’ястя, а на кінці 
також плетемо просту косичку.

Крок 4. Зав’язуємо вузлик і пришиваємо ґудзик.
Готово! 
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1.2. Браслет «Куміхімо»
Необхідні інструменти та матеріали:
• Картон
• Циркуль
• Лінійка
• Ножиці
• Нитки

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Вирізаємо зі щільного картону коло діаметром 12 – 15 см. 

У центрі робимо отвір діаметром 3 – 5 см. У цей отвір буде опускати-
ся готова частина куміхімо. Далі розмітимо диск на 32 рівні частини, 
як показано на малюнку, і зробимо надрізи по 1 – 2 см по цих лініях. 
Наш верстат готовий! 

Крок 2. Візьмемо верстат куміхімо і позначимо місце, з якого поч-
неться плетіння , буквою S (початок), як показано на фотографії.

Крок 3. Розділимо верстат для куміхімо на 8 секторів, кожен з 
яких складається з двох поділок. Між секторами обов’язково має 
бути пропущено по дві поділки. Як розрахувати довжину ниток: об-
хват зап’ястя + довжина зав’язок + запас 15 – 20 см.

Крок 4. Тепер візьмемо 16 ниток. Згідно нашої схеми нам потріб-
но 8 кольорів: білий, блакитний, синій і темно-синій, а також жовтий, 
помаранчевий, червоний і бордовий – все по 2 нитки, разом у нас 
вийде 16 ниток. Візьмемо нитки по 50 см. Так як в нашій схемі у кож-
ного кольору по 2 нитки, ми візьмемо 8 ниток по 100 см, складемо їх 
навпіл і зробимо петельку, як на фото.

Крок 5. Далі опускаємо кінець петельки в отвір верстата і закрі-
плюємо кожну нитку в розрізі кожного сектора, відповідно до схе-
ми. Не забувайте, що між кожними секторами залишається два по-
рожніх розрізи. Також слід звернути увагу на те, що нитки повинні 
бути постійно натягнуті, щоб шнурок куміхімо вийшов міцним, а ві-
зерунок на ньому рівним. Ось що у нас вийшло.

Крок 6. Тепер переходимо до самого плетіння. Знімаємо праву 
нитку верхнього сектора (у нашому випадку вона темно-синя), пе-
реміщаємо поверх інших ниток до протилежного сектору і закрі-
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плюємо на прорізі праворуч від цього сектора (у нашому випадку 
праворуч від білої нитки). Вийшло, що нагорі залишилася одна синя 
нитка, а внизу 3 нитки – блакитна, біла і темно-синя. 

Крок 7. Тепер знімаємо ліву нитку нижнього сектора (у нас вона 
блакитна), переміщаємо до верхнього сектора і закріплюємо зліва 
від синьої нитки, що залишилась. Ось що вийшло.

Крок 8. Тепер повертаємо наш верстат проти годинникової стріл-
ки і повторюємо ті ж самі дії з наступними нитками.

Крок 9. Ось і весь принцип плетіння куміхімо. Шнурок плететься 
дуже легко і швидко, так що через деякий час в отворі знизу можна 
буде побачити готову частину куміхімо.

Крок 10. Закінчуємо куміхімо. Як тільки сплетена необхідна дов-
жина шнурка, ми знімаємо всі нитки з верстата і зав’язуємо вузлик. 
Нитки, що залишилися, ми використовуємо для зав’язок. От і все, 
наше куміхімо готове! 
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1.3. Баслет з ниток
Необхідні інструменти та матеріали:
• Шнурок, мотузка, стрічка, нитки для в’язання 
• З’єднувач: колечко або ланцюжок 
• Швейна голка 
• Ножиці

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Розріжте шнурок на частини: дві по 75 см, дві по 50 см і 

одну 25 см.

Крок 2. Складіть навпіл шнури по 50 см, кожен протягніть через 
кільце з різних сторін і затягніть вузол.

Крок 3. Помістіть центр шнура (довжиною 75 см) під один із закрі-
плених у попередньому кроці. Закріпіть його вузлом, як показано на 
фотографії.

Крок 4. Затягніть міцно і підтягніть вузол до кільця.

Крок 5. Продовжуйте плести браслет так, як показано нижче, до 
тих пір, поки бажана довжина не буде досягнута. Всі вузлики затя-
гуйте дуже добре.

Крок 6. Щоб закінчити, протягніть один кінець нитки в голку, а по-
тім просуньте голку в задній частині браслета через 3-4 зроблених 
вузлики (протягнути голку допоможуть плоскогубці).

Крок 7. Вийміть голку і протягніть в неї інший кінець нитки. Вико-
найте те ж, що і в кроці 6.

Крок 8. Обріжте нитки, залишивши невеликі кінці.
Проробіть всі кроки з протилежного боку браслета.

Крок 9. Тепер сформуйте коло, закріпіть тимчасово кінці ниток 
між собою.

Крок 10. Візьміть шнурок, що залишився (25 см), і плетіть вузлики 
на задній частині браслета (див. фото на диску).

Крок 11. Плетіть трохи, потім розв’яжіть нитки, які ми тимчасово закрі-
плювали, і зафіксуйте їх так само, як ми робили в кроці 6. Кінці обріжте. 

Простий і красивий браслет готовий!
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1.4. Файничка
Необхідні інструменти та матеріали:
• Нитки муліне
• Ножиці
• Стіл, подушка, диван (це потрібно для того, щоб закріпити 

файничку)
• Скотч (булавка)

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Нарізаємо нитки довжиною близько 50 сантиметрів.

Крок 2. Виходить вісім ниток, по чотири на кожен колір.

Крок 3. Складаємо їх разом і зав’язуємо вузол.

Крок 4. Кріпимо їх за вузол шпилькою до подушки або скотчем 
до столу.

Крок 5. Розкладаємо. Спочатку йдуть всі нитки одного кольору, 
після них – іншого.

Крок 6. Починаємо плести з лівого краю. Беремо крайню нитку і 
проводимо її над сусідньою правою ниткою. Далі робимо петлю, як 
на фото.

Крок 7. Підтягуємо вузол і повторюємо процедуру на цій же нит-
ці. Далі робимо також по два вузла на інших нитках, що залишились, 
в порядку їх послідовності. Увага, вузлики робляться однією і тією ж 
(крайньою лівою) ниткою, якою ми почали плести з самого початку. 
В результаті вона стане крайньою правою.

Крок 8. Далі знову беремо крайню ліву нитку і проробляємо ана-
логічну процедуру. Після того, як будуть використані перші чотири 
нитки одного кольору, повинно вийти ось так.

Крок 9. Продовжуємо робити все те ж саме, тільки вже нитками 
іншого кольору, які тепер розташовуються з лівого боку. Звичайно, 
з першого разу вона може вийти трохи нерівною і закрученою, але 
ж все приходить з досвідом!
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Основні вузли файничок
1. Лівий вузол (прямий)
Лівим він називається, бо в’яжеться лівою ниткою навколо пра-

вої.
Будь-який вузол в файничці в’яжеться в два етапи. Щоб зв’язати 

лівий вузол, необхідно виконати наступні дії:
• Помістіть ліву нитку поверх правої. Потім протягніть її знизу 

в утворену петлю, затягніть досить туго, після чого поверніться у ви-
хідне положення.

• Тепер зв’яжіть ще один вузол тими ж нитками. Після другого 
кроку повертати нитки у вихідне положення не потрібно (вони по-
винні помінятися місцями).

2. Правий вузол.
Щоб зв’язати правий вузол, потрібно виконати ті ж самі дії, тільки 

справа наліво.
• Точно так само, як і в лівому вузлі, затягуємо нитки і поверта-

ємося у вихідне положення.
• В’яжемо другий вузол тими ж нитками, після чого права нит-

ка остаточно переходить вліво.
3. Право-лівий вузол.
Цей вузол насправді наполовину лівий, а наполовину правий. 

Щоб сплести вузол, потрібно скомбінувати обидва вузли.
• Перший крок – плетемо правий вузол. Потім, не повертаючи 

ниток у вихідне положення, робимо лівий вузол. 
4. Ліво-правий вузол. 
• Перший крок – плетемо лівий вузол. Потім, не повертаючи 

ниток у вихідне положення, робимо правий вузол.
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1.5. Браслет «Косичка»
Необхідні інструменти та матеріали:
• Шнурок
• Ножиці
• З’єднувальні елементи: груба нитка, стрічка (просто зав’яза-

ти краї бантиком) або, якщо є у наявності, спеціальні фурнітурні за-
глушки і замок

Інструкція з виготовлення:
Крок 1. Спочатку потрібно визначитися зі шнурком. Бажано, щоб 

він був яскравий і підходив до ваших речей.

Крок 2. Зав’язується перший вузол за типом гачковою в’язкою. 
На картинці докладно описана схема дій, тому вам не складе труд-
нощів це повторити. Коли зробите перші два-три вузли, інші вже 
підуть у вас як по маслу. Головне, щоб кожен вузлик за розміром 
збігався з попереднім.

Крок 3. Ще слід приділити увагу довжині шнурка. Потрібно вибра-
ти дуже довгий шнур, оскільки із-за особливостей вузлів загальна 
довжина сильно зменшиться, і може статися так, що готовий бра-
слет буде вам закороткий. Коли ви досягнете довжини 10 – 15 см, 
можна вже прикладати браслет до зап’ястя і вимірювати довжину. 
Коли довжина досягне потрібно розміру, по краях браслета потріб-
но закріпити спеціальні фурнітурні заглушки.

Крок 4. До заглушок кріпимо замок, і браслет можна одягати. 
При бажанні його можна декорувати, пришивши в деяких місцях 
намистини. Або прив’язавши до одного краю атласну стрічку, яка 
зробить його більш романтичним. Готово!
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Ігри для знайомства

КОМПОТ
Всі стоять у колі, а ведучий – посередині кола з м’ячиком.
Завдання: кожному з учасників познайомитися із своїми сусідами 

справа та зліва. Після цього ведучий, кидаючи м’яч  до будь-якого 
учасника в колі, каже слово «грушка», на яке цей учасник мав би 
назвати ім’я свого сусіда справа. На слово «сливка» – ім’я сусіда злі-
ва. На команду ведучого «компот» – учасники гри міняються місця-
ми і швиденько знайомляться. Якщо відповідь учасника гри буде не-
правильна, він стає замість ведучого. Гра продовжується доти, поки 
всі добре не познайомляться. 

ВИШИКУВАТИСЯ ПО ІМЕНАХ В АЛФАВІТНОМУ ПОРЯДКУ
Добре при першій зустрічі. 

ЛАНЦЮЖОК «ВЕСЕЛИЙ ВІКТОР»
Всі учасники сідають у коло. Перший називає своє ім’я та при-

кметник на ту літеру, з якої починається ім’я. Наприклад: скромний 
Сергій, крикливий Кирило, охайна Олександра. Наступний учасник 
повинен повторити  попередні поєднання і назвати своє. 

«ПАМ’ЯТАЄШ МОЄ ІМ’Я?»
На початку гри кожен з учасників отримує жетон, на який записує 

своє ім’я. Ведучий обходить всіх учасників з коробкою, куди кожен 
кладе свій жетон, голосно називаючи своє ім’я. Жетони перемішу-
ються, і ведучий знову обходить аудиторію. Тепер кожен з учасників 
повинен згадати, кому належить той жетон, який він дістає з коробки.

СПИСОК
Напишіть список з різними якостями чи характеристиками, які 

мають члени вашої групи, і роздайте його кожному з групи. Поки 
грає музика (приблизно дві пісні), кожен повинен підходити до ін-
ших гравців і отримати їхній підпис під тим твердженням, в якому  

Ігри
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йдеться про нього. Кожен може поставити тільки один підпис. Інфор- 
мація повинна бути вірною. Виграє той, у кого буде більше підписів 
на момент, коли зупиниться музика.

Ось що може бути написано в списку:
Знайди того, хто:
- Не любить їсти печиво
- Прийшов сьогодні в рожевих шкарпетках
- На канікулах їздив до Японії
- Вміє їздити верхи і т. д.

«ЧАРІВНИЙ КАПЕЛЮХ»
1. Для проведення цієї гри потрібні капелюх (якщо немає, можна 

замінити  «чарівною» коробкою) і невеличкі кольорові аркуші паперу.  
На аркуші слід заздалегідь написати запитання, наприклад:

• Чи є в тебе вдома тварини? Як їх звуть?
• Які квіти ти полюбляєш? Чим вони тебе приваблюють?
• Які види спорту тобі подобаються? Чи займаєшся ти спортом?
• Чим тобі подобається займатися у вільний час?
• Які книги ти полюбляєш читати? Яка твоя найулюбленіша книга?
• Які фільми тобі до вподоби?
• Яка музика тобі подобається? Чи граєш ти на музичному ін-

струменті?
• Як ви проводите дозвілля в родині?
• У яку гру тобі подобається грати?
2. Кількість аркушів має бути не меншою, ніж кількість дітей. 

Можна обійти дітей двічі-тричі.
3. Запитання мають бути простими, не викликати ускладнень під 

час відповіді, можуть повторюватись і бути будь-якими, крім тих, 
що стосуються приватного життя особистості; питання не повинні 
бути образливими.

4. Діти разом з аніматорами сидячи утворюють коло так, щоб усі 
могли бачити одне одного. Починаючи з аніматора, кожен виймає 
з капелюха аркуш, називає своє ім’я і відразу дає відповідь на запи-
тання. Далі передає капелюх іншому учасникові гри.

5. Кожному учаснику можна ставити додаткові питання для уточ-
нення і пояснення відповіді.
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ПАДАЮЧИЙ ПАПІР
Ведучий (на початку гри це аніматор) має мати аркуш паперу 

формату А4. Учасники утворюють коло навколо ведучого. Ведучий 
називає чиєсь ім’я і кидає аркуш на землю, а учасник(-и), чиє ім’я 
прозвучало,  повинен(-ні) зловити папір доти, поки він не торкнув-
ся підлоги. Якщо він (вони) не встигають цього зробити, то замі-
нює(-ють) ведучого.

ЗНАЙОМСТВО ЗА 5 ХВИЛИН (НА ЗАКРІПЛЕННЯ)
Запрошуємо до гри декілька пар. Виводимо їх за двері, де вони 

мають якнайкраще познайомитися за 5 хвилин. Посеред залу сто-
ять два стільці. Через 5 хвилин запрошуємо першу пару сісти на 
стільці, але плечима один до одного. Даємо їм по 3 питання із залу 
(напр. «Якого розміру взуття в твого партнера?» і т. д.). За кожну 
правильну відповідь пара отримує 1 очко. Переможцями стають ті, 
хто набирає найбільшу кількість очок. 

Інші ігри

ЗБИРАЄ ЧАЙКА ПРИ ДОРОЗІ ГОРОХ
Ведучий говорить: «Збирає чайка при дорозі горох», а наступний  

учасник повинен повторити це і додати одне слово. 
Хто збився – вибуває, а наступний починає спочатку. 

ТАРІЛОЧКА
Для гри потрібна пластмасова або дерев’яна тарілка. Учасники 

гри сідають на підлозі. Один з них виходить на середину кола і, по-
ставивши тарілку на ребро, закручує її так, щоб вона оберталася де-
який час на ньому. Одночасно треба вигукнути ім’я одного з гравців. 
Той, кого викликали, намагається підбігти до тарілки і підхопити її, 
поки вона ще крутиться. Якщо це вдалося, він знову розкручує та-
рілку і вигукує ще чиєсь ім’я. Хто забариться, вибуває з гри.

ПРОПОВЗИ ЧЕРЕЗ ТУНЕЛЬ
На висоті 20-25 см від підлоги протягнені дві мотузочки (чи біль-

ше). Відстань між ними 50 см. Через тунель потрібно по-пластунськи 
проповзти, не зачепивши мотузок. Хто помилиться, той вибуває з гри. 
Перемагає той, хто здолає тунель до кінця, не зачепивши мотузок.
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СЛИЗЬКА МЕТА
Ведучий у шести кроках від обмежувальної лінії ставить табурет-

ку з рівною поверхнею. У руках гравців чотири невеликих мішечки, 
набитих піском або горохом. Задача гравців — кидати мішечки так, 
щоб вони залишилися лежати на табуретці. Зробити це не так про-
сто, тому що мішечки сповзають з табуретки на землю. Перемагає 
той гравець, більше мішечків якого залишаться лежати на табуретці.

ОДЯГНИ ДРУГА
Діти розподіляються по четверо. За сигналом ведучого троє ді-

тей, заклавши одну руку за спину, іншою повинні одягти четвертого. 
Перемагає та четвірка, що впорається першою.

ПАЛИЦЯ
До двох круглих паличок прив’язують кінці шестиметрового 

шнура. Посередині прикріплюють кольорову стрічку. Одну паличку 
тримає обома руками один гравець, а іншу — другий. По сигналу 
обидва починають намотувати мотузочок (шнур) на свою паличку.

Гравці розраховуються по порядку номерів і утворюють круг. 
Якщо учасників багато, вони складають два круги (по 6—8 чоловік). 
Перший номер отримує палицю і, притримуючи рукою, ставить її на 
середину круга. Він називає номер, відпускає палицю і біжить на 
своє місце. Викликаний гравець повинен швидко підбігти і схопити 
її, поки вона не впала. Якщо це вдається, він повертається на своє 
місце, а той, що водить, продовжує гру. Якщо ж гравець не встигне 
схопити палицю, він стає тим, що водить, а той, хто був ним, йде на 
його місце.

 ЛИСТОНОША
Всі діти в колі (дуже велике коло, щоб всередині було багато 

місця). Кожен собі бере якусь назву міста, напр.: Київ, Львів…, а в 
центрі кола стоїть «листоноша», він говорить напрямок: посилаю 
листа з Києва до Львова. Ті діти, які мають назви цих міст, повинні 
помінятися місцями, а той, що стоїть посередині кола, має зловити 
когось. Якщо  зловить, то той стає листоношею, а листоноша стає 
тим містом, яким був той. Якщо не зловить нікого, то мусить бути 
далі листоношею.
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НІЖКИ СТІЛЬЦЯ 
 Гравці стають в коло. На середині стоїть стілець з наглядачем. 

Гравці повинні старатися попасти м’ячем між ніжки стільця. Якщо 
наглядач дозволить пройти м’ячу між ніжками стільця, тоді на його 
місце стає інший.

П’ЯТКА-НІС
Учасники стають у 2 кола (кількість учасників у колах має бути 

однаковою) і рухаються в протилежні сторони. Ведучий розповідає 
яку-небудь історію, і коли він скаже, наприклад, спина-спина, учас-
ники з одного кола мають з учасником, який стоїть навпроти нього, 
доторкнутись спинами. Учасники які зробили це найпізніше, вихо-
дять з гри, і так поки не залишиться 1 пара. Варіанти є різні: п’ят-
ка-п’ятка, нога-нога, рука-рука, рука-нога і т. д.

ПАСАЖИР-КВИТОК
В цій грі, як і в попередній, учасники роблять 2 кола. Всередині 

будуть «пасажири» (які рухаються в протилежну сторону від «квит-
ків»), а зовнішнє коло – «квитки». Ведучий розповідає про подорож у 
трамваї чи автобусі, і коли каже «Контролер», «пасажири» мають ста-
ти перед «квитками» (ведучий теж стає перед якимось «квитком»). 
Той хто залишився сам, стає на місце ведучого, і гра продовжується.

ШИШКИ, ГОРІХИ, ЖОЛУДІ (хатка, пташка, землетрус )
Всі  стають в коло в рядки по три людини. Перші – шишки, другі –  

горіхи, треті – жолуді. Ведучий вимовляє одне зі слів: «шишки», 
«горіхи», «жолуді». Ті, кого він назвав, повинні помінятися місцями. 
Поки це відбувається, ведучий намагається зайняти чиєсь місце. 
Той, кому місця не вистачило, стає ведучим.

ВОРОНИ І ГОРОБЦІ
На відстані 1 – 1,5 метра креслять дві лінії – це лінії старту. Від них 

відміряється 4 – 5 метрів (у кожну сторону) і малюють ще дві лінії – 
це «будиночки». Команди шикуються спиною один до одного біля 
перших ліній. Одна команда – «горобці», інша – «ворони». Ведучий 
встає між командами і називає слова: горобці або ворони. Якщо 
ведучий сказав «ворони», то ворони наздоганяють тих, хто намага-
ється втекти в «будиночок». Всі спіймані горобці стають воронами. 
Якщо ведучий каже «горобці», то горобці наздоганяють ворон.
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ДЖУНГЛІ
Гравці діляться на три рівні команди, кожна з них має свій колір 

пов’язок. Обумовлюється територія, на якій проходитиме гра. Веду-
чий називає, хто за ким ганяється, наприклад: червоні за зеленими, 
зелені за синіми, сині за червоними (повинно вийти кільце), і задає 
початкові напрямки, за якими розбігаються команди. Потім ведучий 
рахує до 20-30, і гра починається. Гравці однієї команди намагаються  
наздогнати і доторкнутися до гравців тієї команди, за якою вони 
женуться, і тікають від гравців третьої команди, так як ті ловлять їх. 
Якщо «хижак» доторкнувся до своєї жертви, то жертва віддає свою 
пов’язку і вибуває з гри. Зібрані пов’язки гравці віддають ведучому, 
якщо пробігають повз нього. Ведучий по кількості зібраних пов’я-
зок підраховує кількість «живих» гравців у кожній з команд.

1-й варіант: перемагає та команда, яка швидше переловить всі 
свої «жертви».

2-й варіант: перемагає та команда, яка залишиться в живих – це 
трапляється, коли у цієї команди не залишилося ворогів (при цьому 
тактика гри вичікувальна: не можна відразу «вбивати всі свої жер-
тви», так як вони ганяються за ворогами).

Ігри між командами

• У грі беруть участь дві команди по 5 осіб. У всіх гравців на 
грудях таблички з номерами від 1 до 5. У 5 – 8 кроках перед кожною 
командою ставлять по два стільці.

Ведучий пропонує, наприклад, «до 19 додати 34». Команди по-
винні швидко підрахувати результат, і двоє з тих, у кого таблички з 
цифрами (в цьому випадку «5» і «3», сума від доданків — 53), біжать 
і сідають поряд на стільці. Команда, що швидше виконала завдання, 
отримує один бал. Після цього називають наступну дію, наприклад, 
«від 43 відняти 18», і знову по двоє гравців з різних команд прагнуть 
швидше зайняти місця на стільцях і т. д. Гра триває до тих пір, поки 
одна з команд не набере 5 балів. Після цього таблички вручають 
гравцям нових команд, і «урок арифметики» продовжується. Керів-
ник гри наперед пише на листочку декілька арифметичних дій, щоб 
в результаті не вийшли випадково двозначні поєднання, що мають 
цифри 6, 7, 8, 9, 0, оскільки їх немає на табличках учасників гри.
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• Для гри необхідно 15 кеглів трьох кольорів — по п’ять штук 
кожного, і три дерев’яних або пластмасових дитячих кубики. Дві 
протилежні сторони кожного з них забарвлені в однаковий колір. 
Наприклад, два – в червоний, два – в синій, два – в жовтий. Кеглі 
ставлять по колу, діаметр якого 6 – 8 кроків, так, щоб кольори чер-
гувалися. У грі беруть участь три команди по 5 – 7 осіб. Гравці розра-
ховуються по порядку номерів. У коло входять спочатку три перші 
номери від кожної команди. Кожен бере кубик і по сигналу ведучого 
кидає його на підлогу, дивиться, який колір буде зверху. Якщо ко-
льори різні, то кубики кидають ще раз. Якщо ж на двох або трьох 
випав один і той же колір, то кожен гравець прагне швидше зібрати 
кеглі такого ж кольору. Кількість кеглів, зібраних гравцями кожної 
команди, дорівнює числу очків, що присуджуються його команді.

• Гравці утворюють коло і розраховуються на «перший-дру-
гий». Перші номери – одна команда, другі – інша. Два гравці – капі-
тани. У них в руках по м’ячу. По сигналу ведучого капітани переда-
ють м’ячі по колу в протилежних напрямах гравцям своєї команди, 
тобто через одного. М’яч повинен щонайшвидше повернутися до 
капітана. Завдання кожної команди – виконати вправи щонайшвид-
ше, капітани піднімають м’ячі, показуючи, що гра закінчена.

• Команди вишикувані в колону один за одним. Перед стар-
товою лінією стоїть один з гравців і тримає в руках гімнастичний 
обруч. Після сигналу обруч одягають на пояс два перших гравці і 
швидко перебігають на протилежний бік майданчика (дистанція до 
10 – 15 м). Перший номер залишається за фінішною лінією, а другий, 
не знімаючи обруча, швидко повертається назад і повторює завдан-
ня з третім номером. Потім він сам залишається на протилежному 
«березі», а «переправу» наступного учасника здійснює третій номер 
і т. д. Виграє команда, яка першою закінчить переправу.
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«КАРЛИКИ» І «ВЕЛЕТНІ»
Всі стають в ряд або утворюють півколо в декількох кроках від 

ведучого. Ведучий називає великі предмети або тварин, наприклад: 
«будинок», «слон», «жираф» і т. д. Діти піднімаються навшпиньки і 
тягнуться вгору, показуючи їхній розмір. Якщо ж названі, наприклад, 
«шишка», «мишка», «голка» і т. д., всі учасники сідають і опускають 
руки. Хто помилиться – робить крок вперед, при повторній помилці 
вибуває з гри.

Ведучий не тільки голосно називає предмети, але і сам виконує 
рухи. Перевіряючи увагу тих, хто грає, він навмисно «помиляється». 
Ті, хто погано слухає і лише дивиться, що він показує, незабаром 
вибувають з гри. 

КВАЧІ ПО КОЛУ
Гравці вголос рахують від 1 до 70. Числа, які закінчуються або ді-

ляться на 7, вимовляти не можна. Потрібно сказати «мимо». Той, 
хто помиляється, вибуває з гри, і рахунок продовжується. 

ВГАДАЙ, ХТО!?
Діти вибирають ведучого. Потім гравці повинні якийсь час спо-

стерігати за ким-небудь зі своїх товаришів. Кожен обирає собі 
об’єкт. Вони повинні запам’ятати колір його волосся, очей, особли-
вості одягу, колір взуття. Ведучий викликає одного з гравців, той 
повертається спиною до інших і описує об’єкт спостереження. Але 
описує він, не повертаючись до дітей. Коли ведучий закінчить опис, 
гравці повинні відгадати, хто це був. Виграє той, хто правильно впі-
знає свого товариша. Потім ведучий викликає наступного гравця. 
Він також описує свого товариша, а інші відгадують.

ХА-ХА-ХА
Завдання гравців – не засміятися. Діти сідають у коло, один із 

гравців говорить: «Ха!», наступний по колу гравець каже: «Ха-ха!», 
«третій – «Ха-ха-ха!» і т.д. Той, хто вимовить неправильну кількість 
«ха» або засміється, – вибуває з гри. Гра триває, а ті, хто вибув, на-
магаються робити все, щоб розсмішити гравців (за умови: не тор-
катися їх руками). Хто засміється останнім, оголошується перемож-
цем: царем Несміяном.


