1 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Уводен урок“, м. октомври

Уводен урок
Деца, нека чуем едно стихотворение:
Когато детето започне да срича
то думата „мама” първо изрича,
че живот му е дала мама
и своята обич голяма.
Но кой сътворил е света –
със слънце, звезди и луна?
И тази прекрасна земя,
човека, животните, всички цветя?
Нека знаем деца,
че Бог е създал човек и света
и като баща за нас е готов
да се грижи с много любов.
Какво знаем за Бога и Божията майка? Деца, ние знаем, че има Бог и Той е
нашият Създател. Той е създал света и човека с много любов. Знаем също, че преди
повече от 2000 години Бог се родил на земята като човек.
Коя е Божията майка? – Божията майка е света Дева Мария, която наричаме
също Богородица, защото родила Бога. Всички с името Мария са кръстени на
Божията Майка – затова името Мария е толкова често срещано.
Най-хубавите празници са посветени на Бога и вие с вашите родители ги
посрещате с радост всяка година. Кои са тези най-големи празници? – Коледа и
Великден.
Какво се случило на Коледа? – Тогава се е родил нашият Бог Иисус Христос. Поправилно е Коледа да се нарича Рождество Христово, защото тогава се е родил Иисус
Христос. Всички знаете разказа за Рождество. Нека си го припомним:
Когато наближило времето да се роди Иисус Христос, света Дева Мария и
старецът Йосиф, който се грижел за нея, отишли в една пещера, където пастири
прибирали стадата си. Щом се родил Иисус, майка Му Го повила в пелени и Го
положила в яслите, където слагали сено за животните. А в небето над пещерата
засияла ярка звезда. Тя не била обикновена звезда, тя била чудна звезда, която
показвала това невероятно събитие – Рождението на Младенеца Иисус. Младенец
означава кърмаче, съвсем малко дете.
На Рождество Христово ние украсяваме елха, а на върха слагаме звезда като
спомен от това радостно събитие.
Какво знаем за храма (църквата)? Храмът, който наричаме още църква, е
посветен на Бога и се нарича Божий дом.
Какво има в църквата, защо отиваме там? – В църквата са нарисувани образите
на Иисус Христос, на света Богородица и на много светци, там палим свещи и се
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молим. Ние знаем, че Бог е жив и макар невидим, всичко вижда и чува и щом Го
помолим от сърце, ще изпълни молитвата ни.
През тази учебна година ви предстои да научите много неща за нашия Бог, за
Неговата майка, за светците и за църквата.
Въпроси към урока:
1.Кой е нашият Създател?- Бог.
2.Коя е Божията майка? – света Дева Мария, Богородица.
3.Кои са най-големите празници, посветени на Бога? – Рождество Христово и
Великден.
4.Защо отиваме в църквата? – да се помолим на Бога, да запалим свещи.
Методически насоки за учителя: В първите уроци изграждаме най-обща
представа за Бог като Създател на света и човека. В 1 клас все още не въвеждаме
понятието Света Троица, тъй като се съобразяваме с евентуално нулево базисно ниво
на децата. Изтъкваме факта, че Бог се е родил на земята като човек от света Дева
Мария, без да въвеждаме все още понятието Божи Син.
След 8 урок „Първите хора. Нарушаване на Божията заповед“ въвеждаме
понятието за Господ като Спасител на човечеството.
Надграждането на понятиято за Бог с представата за Трите Лица на Света
Троица, предвиждаме за втори клас при урока „Богоявление“.
При наличие на достатъчно ясни християнски представи и понятия обаче, още
тук може да се говори за Иисус Христос като Божи Син и Спасител, както и за Света
Троица, като е добре да засегнем този въпрос, когато децата се обучават на правилно
прекръстване (прочетете още в допълнителния текст „Правилно изобразяване на
кръстния знак“ след 11 урок, 1 клас и методическите насоки след 15 урок, 1 клас).
Задача: Децата да изслушат песента „Кой направил е цветята?” (поместена в
Картинно помагало) по текст на Константин Величков и да я изпеят заедно. Текстът
към песента е осъвременен и много подходящ и лесен за запомняне:

Кой направил е цветята
Кой направил е цветята?
Кой с росица ги пои?
Кой им даде аромата?
Кой ги с краски украси?

Всичко Ти направи Боже,
Ти си всичко наредил.
Птичката да литне може,
че крилца си й дарил.

Мравчицата кой научи
да си сбира семенца
и пчелата мед да смуче
от красивите цветя?

Ти направи небесата,
светлината и нощта.
Тебе славят на земята
и най-малките неща!

Кончето да тича волно
из зелените поля,
слънчицето да изгрява,
да залязва след това.

Всеки ден те славя, Боже,
с блага дума на уста!
Всеки ден Ти казвам, Боже,
от сърце благодаря!
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Рождество Христово

Когато Богомладенецът Иисус Христос се родил,
Неговата майка - света Богородица, Го положила в ясла,
а над Него засияла чудната звезда.

