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 (Буття, глави 1 і 2)  

Створення світу
ИзИз
      Библии      Библии

І наприкінці Бог, Господь створив 
людей, чоловіка і жінку, і велів їм 
множитися і дбати про все, 
що Він створив. 
Бог подивився на все, що створив, 
і все було добре. 
І потім Він спочив від усіх Своїх діл.

Історія створення світу − це перша 
історія, яка описана в Біблії. 
У ній розповідається про те, 
як Господь Бог створив небо й землю, 
рослини, тварини й людей.

Спершу Бог створив небо й землю. 
Земля була порожньою і темною. 
Потім Бог створив світло. 
Він відокремив світло від темряви: 
світло Бог назвав днем, а темряву − 
ніччю. 
Потім Бог розділив твердь, повітря 
і воду. Вода перетворилася у струмки, 
ріки, озера і моря. Після цього Бог 
зростив зелень, траву, квіти і дерева. 
Усе зростало, і земля стала барвистою 
і мальовничою.
Бог створив небесні світила: сонце, 
місяць і зірки.
Потім Він створив тварин, що водяться 
у воді, китів і велику кількість птахів. 
У воді кишіли риби, молюски і раки. 
У небі літали птахи. Незабаром 
з’явилися й інші тварини. 
Вони повзали повсюди, 
стрибали й бігали. 





Усім привіт! Мене звати Тео, мені 13 років. 
Я проживаю у Франції, у селі Курсель-Шоссі. 
Моє село знаходиться на відстані 20 кілометрів від 
міста Метц, де розташована моя громада.

Я хочу познайомити вас зі своєю 
сім’єю: тато Алесандро, мама Сінді 
й дві молодші сестри Люсія (10 років) 
і Камілла (4 роки). 

Моя школа знаходиться на відстані 
25 кілометрів від дому. Я навчаюся у 
четвертому класі загальноосвітньої 
школи. Наші школи − це школи 
повного дня. Ми знаходимося в 
школі з раннього ранку до вечора і 

там харчуємося. Уранці я їду разом з татом, 
він підвозить мене до школи, а сам їде на 
роботу. Увечері я повертаюся додому на 
автобусі. Дорога займає близько години 
і п’ятнадцяти хвилин. До речі, у Франції 
діти йдуть у перший клас у віці п’яти років. 
Отже, Камілла незабаром піде в школу. 

Я дуже люблю готувати їжу і в майбутньому 
хочу робити це професійно. Моя мрія − відкрити 
французький ресторан у Канаді.
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У гостяхУ гостях у Тео 

в Курсель-Шоссі (Франція) 



Улітку я регулярно ходжу на рибалку. Я 
також люблю відеоігри й велосипедні тури.

У цьому році я відзначив Конфірмацію. Я 
відвідую богослужіння в громаді Метце. Яке 
щастя, що ми маємо велику, гарну церкву 
й прекрасну громаду. Я почуваю себе у ній 
добре. 

Я люблю тварин, удома я тримаю двох кроликів. 
Їх звати Карамель і Шоко. Я хочу придбати також 
собаку, зокрема, швейцарську вівчарку, 
але треба ще вмовити тата. 

Швейцарська вівчарка придатна 
для проживання у сім’ї. Вона велика, 

добродушна, вірна і миролюбна. Її треба 
багато вигулювати і відводити свободу для 

пересування, тобто вона не передбачена 
для проживання у малих квартирах. 

Швейцарська вівчарка може досягати 
ваги до 50 кілограмів і жити до 15 років.

Її застосовують як собаку-поводиря 
чи собаку-рятувальника.
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1. Картинка  
Ісус розповів учням притчу, в якій йдеться про те, як з маленького гірчичного зерна виросло велике де-рево. Ти можеш прочитати цю історію в Євангелії від Луки, у главах 13, 18 і 19.На цьому дереві заховалися тварини й предмети, яким там не місце. Чи зможеш ти віднайти їх?

Погана погода, і ти не можеш вийти на вулицю? То нехай вулиця 
прийде до тебе в кімнату! Для цього тобі потрібні:
• велика (не менше трилітрової) чиста скляна банка;
• деревне вугілля;
• земля для квітів;
• паростки молодих рослин (наприклад, папороть, плющ, зелена 
   лілія (хлорофітум) або фіалка);
• харчова плівка;
• капронова (поліетиленова) кришка для банки;
• вода.
1. Поклади у банку деревного вугілля стільки, аби воно повністю 
    вкрило дно банки.
2. Заповни чверть банки землею. 
3. Потім посади в землю рослини. 
4. Добре полий і закрий банку харчовою плівкою і капроновою 
    кришкою.
5. Постав банку на світле місце, уникай прямих сонячних променів. 
    Банку не слід відкривати. Тоді вода не випаровуватиметься, і тобі 
    не доведеться поливати рослини.

2.  Сад у банці 

Природа
ППриймирийми
        участь!участь!



 3.  У саду

У сад прийшла осінь. Було ще достатньо тепло і діти гралися в хованки. 
Прийшла черга Джима шукати, а Педро, Дженні, Давид і Ліза заховалися. 
Вони зображені на частинах пазлу. Кожна частина пазлу підходить до певної 
порожньої прогалини. Чи зможеш ти знайти, хто де заховався?

Відповіді на завдання: 1) собака, рюкзак, іграшкова машинка, плюшевий ведмедик, пляшка для води; 
                                             3) Давид − за гарбузом, Ліза − на дереві, Дженні − за кущем, Педро − в соняшнику.



Журнал «МИ, ДІТИ», № 11, 2021 р.
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ПЕРШИЙ ХРУЩ
Історія   Історія   
    для читання     ддддддддддддддддля дддддддддддддддддддддля

Аня і Оленка − подруги. Одного теплого травневого дня вони 
знайшли хруща. Він лежав на дорозі. Вони мало не наступили на 
нього. «Поглянь, − сказала Аня, ліктем підштовхуючи Олену, − 
хто це?»
Вони присіли, аби розгледіти хруща. Він лежав на спині й махав 
ніжками.
«Подивися, − сказала Оленка, − які кошлаті у нього ніжки, і який 
білий у нього живіт!»
Аня мовчки дивувалася. Вона раніше ніколи не розглядала хруща 
так зблизька.
«Мені здається, що він мучиться. Може перевернемо його?» − 
запитала вона, виявляючи співчуття.
Оленка підняла хруща й обережно поклала його на свою руку.
«Лоскотно, − усміхнулася вона. − Хочеш також потримати його?» 
Аня нерішуче хитнула головою. «Подивися, які у нього великі 
щупальця, − сказала Оленка. − Вони схожі на маленькі віники».
«Я також хочу потримати його», − сказала Аня і простягнула свій 
вказівний палець.
Вона обережно погладила складені крильця хруща.
«Вони такі тверді! − здивувалася вона. − 
Чому вони такі?»
«Я не знаю, − відповіла Олена. − Бог 
створив їх такими».
«Звідки ти знаєш?» − запитала Аня.
«Моя мама каже, що Бог створив 
усе, − Олена раптом оглянулася 
навколо себе і простягнула 
руки. − Усе. А також – хруща». 
Аня озирнулася довкола. Повз 
них пролітав метелик.

− І метеликів також? − запитала вона.
− Звісно!
− І квіти, і дерева, і дощових черв’яків?
− Усіх, усіх! − відповіла Оленка.
− І мене?
− І тебе також!
− Це правда?
− Звісно! Якщо мама так говорить, значить, це правда, − упевнено 
мовила Оленка.
У цей момент хрущ розкрив свої крильця і злетів у повітря.
Дівчатка здивовано дивилися йому вслід.
− Він зараз, напевно, радіє! − сказала Аня.
− Звісно! − погодилася Оленка.
− Цікаво, куди він полетів?
− Можливо, на місяць чи до сонця, або на веселку, − 
усміхнулася Оленка.
− Жартуєш? Так далеко він не летить! − відповіла Аня.
Обидві засміялися і, розставивши руки, немов хрущі, подалися 

додому. На прощання Аня сказала: 
«Як добре, що ми підняли його з 
дороги. Адже хтось міг на нього 
наступити».
«Я також так думаю», − 
відповіла Оленка. 
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