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Я хочу допомогти вам заповнити
цей робочий зошит. Я розповім вам, 

як можна весело проводити час.
Шукайте мене на кожній сторінці, щоб 
дізнатися, що вам потрібно зробити.

Бог дав мені здатність 
підбадьорювати інших. Уважно 

слухайте, що я маю вам 
розповісти. Я хочу вам 

допомогти.

Знайомтесь із новими друзями! 
Ми хочемо бути корисними для 

вас. Ви, якщо хочете, можете дати 
кожному з нас ім’я. Кожен із нас 
готовий слухати вас, і ми хочемо, 

щоб ви поділилися з нами
вашим досвідом.

Мої друзі!
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Моє улюблене хобі – 
запам’ятовувати вірші з Біблії.

 У цьому робочому зошиті
я поділюся з вами деякими 
з цих віршів. Сподіваюся, 
вони вам сподобаються.

Я полюбляю малювати картинки, 
щоб висловити те, що думаю.

Для мене було б дуже приємно 
побачити і ваші малюнки.

Не соромтеся розповісти мені, 
яке значення вони мають для вас.                  

Мені подобається записувати 
свої думки на папері. Я би 

дуже хотів прочитати
про ваші почуття та 
переживання, якщо 

ви запишете їх у 
цей зошит.
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Цю книжку мені подарув той,
хто хоче, щоб я знав

що я дуже особливий(-а),
що Бог любить мене
і в Нього є чудовий 

план для мене.

Ця книжка належить:
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“Пустіть діток, і не бороніть 
їм приходити до Мене,

бо Царство Небесне 
належить таким”.

Євангелія від Матвія 19:14

Ісус сказав:
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Це я!
Намалюй себе.

Залиш відбитки пальців навколо 
зображення за допомогою чорнила, 

фарби або фломастера.
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Усе про мене

Мій вік: 

Мій день народження:

Мій улюблений колір: 

Моя улюблена їжа: 

Моя улюблена книжка: 

Мій найкращий друг: 

Мій улюблений вид спорту: 

Моя улюблена тварина: 

Моя улюблена пісня: 

“...Не бійся,
 бо Я тебе викупив;

Я покликав ім’я твоє;
Мій ти”.

Книга пророка Ісаї 43:1

Бог каже:
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Бог мені допоможе!

◊ Бог створив мене — 
Бог мене любить.

◊ Бог любить мою сім’ю — 
Він любить мій народ.

◊ Бог допоможе всім нам подолати 
будь-які проблеми.

...Господь мені 
помічник;

і я не злякаюсь....
Послання до євреїв 13:6

Намалюйте малюнок, щоб показати, 
як Бог подбав про вас.
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ДО / ПІСЛЯ
події, що трапилась

Розфарбуй обличчя, показуючи, 
що ти відчував до події.

Розфарбуй обличчя, показуючи, що 
ти відчував після події.

Сумний

Боязливий

Щасливий

Сердитий

Щасливий

 Сердитий

Сумний

Боязливий
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Бог розуміє
мої почуття

Намалюй малюнок, на якому буде зображено
 той час, коли ти відчував ЗЛІСТЬ

 через те, що сталося.

Намалюй малюнок, на якому буде зображено
 той час, коли ти відчував СТРАХ

через те, що сталося.

Що б ти не відчував – це нормально!
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Речі, які я втратив
Може, ти втратив друга,

улюблену іграшку або шкільний підручник.

У кожному колі намалюй малюнок або напиши      
назву того, що ти втратив через те, що сталося.
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Мої друзі чи родина
Хто постраждав/помер

Напиши на повітряних кульках імена друзів
або сім’ї, які постраждали або померли.

Про них можна щось 
написати або
намалювати
 малюнок.
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Бог піклується про мене

Незважаючи на те, що втрати можуть 
викликати сум, усвідомлення того, 

що Бог піклується про мене, дає мені 
відчуття радості!

Намалюй приклад, як Бог піклується про тебе.
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Дякую Тобі, Боже!
Напиши молитву з подякою 

Богові за Його турботу.
Дорогий Господь,
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Корисні речі, які я можу зробити
Коли мені сумно, я можу зробити кілька 
корисних речей, щоб мені стало краще.

Зі списку нижче вибери дві речі, 
які тобі найбільше подобаються.

Намалювати 
картину

Просити про 
допомогу

Поговорити з 
дорослим,

якому довіряєш

Прогулятися

Пограти з другом

Співати пісню

Покричати

Молитися

 

 

 

 

 

Напиши, що ти думаєш про корисні речі, 
які ти можеш зробити:
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Речі, які мені допомагають
почуватися краще

Намалюй два малюнки, дві речі, які 
допомагають тобі почуватися краще.
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Розкажи свою історію

Подумай, кому б найбільше ти хотів розповісти 
історію того, що з тобою сталося.

Намалюй цю людину, яка слухає твою історію 
і сидить із тобою у твоєму улюбленому місці.
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Ісус каже:
«Я тебе не покину;
 ані не відступлюся 

від тебе!»
Послання до євреїв 13:5

Ісус допомагає мені!

Напиши пісню або вірш, що розповідає, 
як Ісус може допомогти тобі 

не почуватися самотнім і не боятися.

Намалюй гарну рамку навколо запису.
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Ісус має особливий план
для мого життя!

Намалюй малюнок того, 
що б ти хотів зробити зараз.

Намалюй малюнок того, що тобі хотілося б 
зробити, коли ти станеш дорослим.
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Чудова Божа обіцянка 
для мене!

Вивчіть напам’ять вірш зі Святого Письма, 
надрукований нижче. 

Розфарбуйте і зробіть навколо нього гарну рамку.

Складнощі, які ти пережив, зробили 
тебе сильнішими. Ти особливим 

чином відчув Божу любов до себе.

 ”Бо Я знаю ті 
думки, які

 думаю про вас”
говорить Господь, “думки 

спокою, а не на зло,
щоб дати вам будучність

 та надію”.
Книга пророка 
Єремії 29:11

У тебе є Надія!
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