
С. 1 (якісь дрібні елементи)
Подарував
______________
Належить
_______________



С. 2 (один-два дрібні елементи)
Короткі, легкі та часом кумедні 
вірші-молитви з самого малечку 
навчать дитину звертатися до Бога, 
щоб подякувати Йому, порадіти або 
посумувати з Ним. 

С.3 
Мої перші молитви

(елемент)

Упорядкувала
Намалювала
Концепти:
Бог мене любить, 
Бог – мій друг,
Чудовий світ довкола, його ж 
створив Господь J
Молитва за рідних, друзів та 
тваринок
Молитва – це радісне і щире 
спілкування з Богом



Навесні, як розтане вже сніг,
Радо слухаю дощику сміх.
І люблю я дощі та калюжі,
Бо з калюжами небо дружить –
У кожній калюжі шматочок блакиті.
Я також із небом хочу дружити!
Тому по калюжах охоче стрибаю –
І майже до неба дострибну буває!

(Зоряна Живка)



Ну й гарно все придумав Бог: 
Як тато й мама – то удвох.
А як бджола – то у гурті,
Сова – в дуплі й у самоті.
Придумав рибок ціле море,
Карпати-гори й хмари-гори.

Придумав сонце-соняха вгорі,
А зорі засвітив, як ліхтарі.
І місяця поставив на сторожі
Лілеї, чорнобривчика і рожі.
А щоб забути геть про все сумне,
Придумав Бог тебе й мене!

(Галина Кирпа)



Прадавня легенда

Янголятко йшло по воду, 
спіткнулось і розбило дзбан.
Заплакало.
“Не плач, маленьке, –  
сказав йому Бог. – 
Ми з черепків сотворимо зорі”.

(Зоряна Живка)



*** 
Дорогий Боже,  
будь ласкавий до мене. 
Море таке широке, 
а мій човник такий крихітний.

(Молитва ірландського моряка)

***
Дорогий Ісусе, а можна я Тобі  
просто подякую? 
За маму, тата, велосипед і річку, по якій можна 
пускати паперові кораблики. Амінь.

(Надійка Гербіш)



Думчик

Ой, як приємно розуміти,
Що маєш вдосталь їсти й пити.
Усе, що на Землі росте
Хай Богу дякує за те.

(Роберт Луїс Стівенсон)

Щаслива думка

Ой стільки чудових речей на землі,
Мабуть, ми багаті, немов королі!

(Роберт Луїс Стівенсон)



*** 
Дорогий Боже, 
пошли на допомогу 
янголу-охоронителю 
нашої сестрички 
ще двох або трьох ангелів, 
бо один точно не впорається. 
Мама каже, що відколи 
наша сестричка навчилася ходити, 
вона біжить у різні боки.
(Народне)

***
Ангелику мій, охоронцю мій! 
Завжди біля мене стій. 
Рано, ввечір, вдень, вночі 
будь мені до помочі: 
свічечкою присвіти, 
а крилами захисти.
(Народне)



 ***
Боже, 
не карай мою Мурку,
що дряпнула мене за пальчик.
Я поможу киці вибачитись,
поки сама вона не вміє.
(Галина Кирпа)

***
Любий Боже, 
прошу тебе за мою бабусю 
та за котика Мурчика: 
щоби Мурчик не робив шкоди, 
а бабуся не била його віником.
( Автор невідомий)



У Попелюшки фея-хресна, 
та моя хресна - ще більш чудесна! 
Сплела мені шалика, 
намалювала равлика, 
спекла тортика, 
подарувала котика! 
 
Боженьку, хай буде завжди здорова, 
моя хресна мама, така чудова! 
 
(Зоряна Живка)



***
Боже мій, Отче наш,
Отче мами і тата,
дідуся і бабусі, 
братиків і сестричок,
і сусідки напроти,
і всіх діток на світі,
всіх людей на землі -
це ж так, Боже, нелегко
мати стільки дітей
і всім бути за батька!

Але Ти не сумуй, будь ласка, -
хочеш, я Тобі допоможу?
Це нічого, що я маленька.
Я он мамі допомагаю,
і бабусі, і навіть татові,
хоч він дуже великий і сильний!
Я й Тобі залюбки допоможу,
тільки Ти підкажи мені як!
(Наталя Трохим)



***
Боже, подаруй мені веселку  –
Барвисту, яскраву. 
Для мене і моєї мами.
(Вероніка Чмель, 4 роки)



Певно я знаю: Бог мене любить,
Сонцем ласкавим весняно голубить,
Ніжно мене вітерцем обіймає.
Бог мене любить – певно я знаю!
    
Взимку снігами рум’янить, морозом.
Друга рукою втира мої сльози.
Хай за вікном і незатишно, й темно,
Бог мене любить – я знаю певно.

Дощиком літнім пестить -цілує,
В небі блакитнім веселку малює.
Сонечко пташечка піснею збудить,
Певно я знаю: Бог мене любить!

(Зоряна Живка)



Бог всюдисущий
Боже мій, як цікаво мені
уявляти – який Ти?
Чи малесенький, як мурашка,
що всюди може пролізти?
Чи великий, неначе хмара,
що може все огорнути?
Чи, може, такий, як вітер,
що не видно його, лиш чути?
Чи все-таки Ти такий,
як у нас на іконах -
схожий трохи на дідуся
і на прадіда мого?..

Та коли я заплющу очі
і подумаю трохи про Тебе,
тоді бачу Тебе і впізнаю
і в мурашці, і в квітці, і в хмарі,
і у вітрі, і в тих дідусях,
що неначе зійшли з ікон
і ходять з Тобою за руку.

(Наталя Трохим)



Хороший хлопчик
Я прокинувся уранці,  
був веселий цілий день,
Я не бився, не ганявся,  
не кричав телень-телень!

Ось вже сонечко сідає,  
ходить вечір по землі,
Я щасливо примовляю,  
що поводився як слід.

Ліжко жде мене чистеньке 
і м’якеньке, як у вас!
Помолюся і тихенько  
спати йду в належний час.

І я твердо знаю, друзі,  
що у цю спокійну ніч,
Мого сну не потурбує 
ні одна погана річ.

У легких руках дрімоти
я калачиком згорнусь,
І до ранку буду спати,  
а прокинусь – засміюсь!

(Роберт Луїс Стівенсон)



Мій Ангеле святий, 
небесний друже мій,  
веди мене до Бога, 
бо це моя дорога. 
Щодня мене пильнуй, 
від злого духа порятуй,  
я хочу свято жити  
і Богові служити. 
Амінь. 
(Народне)



ЗАПАС
***
Боже, дай мені братика 
чи сестричку маленьку, 
щоб я не була саменька. 
Щоб було мені з ким гратися, 
щоб разом сміятися і від дощу ховатися.
(Ольга Колеснікова-Чмель)
Дорогий Ісусе, мені подарували таку гарну 
ляльку! Якби я тебе знала малим, то дала би 
погратися. Але я дам погратися нею сусідці 
Алінці, мама казала, що Тебе це втішить. Дякую 
за ляльку і за тітку Олю. амінь.
(Надійка Гербіш)
***
Дорогий Боже, на добраніч! Дякуємо за 
сьогодні. Бережи нашу нічку і наш сон, будь 
ласка. Нехай мама з татом, і сестричка з 
братиком, і дідусь із бабусею, і я спимо міцно й 
спокійно, і наберемося багато сил, щоби завтра 
радіти. Амінь.(Надійка Гербіш)


