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SKABELSEN
Tekst:
1 Mos 1,1-23

En dag i Guds natur

En dag i Guds frie natur giver anledning til at undres over den
lille myre i sandet, blomsten, bladet eller mågen ved badestranden. Og ikke mindst fællesskabet med hinanden!
Men hvor kommer det hele fra? Fortæl om dengang, hvor Gud
skabte det hele – inkl. os mennesker.
Siderne er fra Minifrø 1, side 14-17
Se leder.soendagsskoler.dk

Ledertanker:
Hvad er det bedste, Gud har skabt til dig?

INTRO TIL TEKSTEN
Gud har skabt alt i verden. Han skabte det hele på 6
dage. Den 7. dag hvilede han. Alt, hvad Gud skabte,
gjorde ham så glad. Gud skabte bare ved at bruge sit

ord. Når vi i dag kigger på alt det, vi ser i naturen, så
er det hele gaver fra Gud.

SANGE OG SANSER
SANGE

SMAG

Nr. 8: Gud har skabt mine hænder
Nr. 19: Jeg ved, at Gud har skabt mig
Nr. 37: Træerne de vokser op

SANSER

DÅSEN

Gud han skabte ved sit ord
– alting myldrede frem på jord.
I dag skal vi høre om, at Gud har skabt en masse ting.
Jeg har taget en dåse med. Når jeg tager låget af, så
siger vi remsen ”Gud han skabte ved sit ord – alting
myldrede frem på jord”. Så bliver vi alle sammen til
frøer, der hopper. Alle børn hopper som frøer.
Nu lægger jeg låget på, og når jeg ryster den, og vi
siger remsen, og jeg tager låget af, så bliver vi alle
sammen til et træ, der svajer. Nu kommer der mennesker, der danser Osv.

Gud har skabt mennesket, så det kan smage. Nu
skal I lukke øjnene og smage noget (fx rosin, æble,
appelsin). Kan I gætte, hvad I smager?

SOL
Tegn en gul sol på en paptallerken, og snak om
vores flotte sol, der varmer os.

STOPDANS
Spil noget musik, og lad børnene lege stopdans. Når
du starter musikken, skal de lege forskellige dyr
fx elefant, (trampe) slange (krybe frem) kænguru
(hoppe)

SYNG OM SKABELSEN
Melodi: Skorstensfejeren gik en tur
Lav fagter eller lyde til det, Gud skabte:
Gud han skabte krokodiller x 3
Gud han skabte elefanter x 3
Fortsæt med : Stjernerne, blomsterne, dig og mig,
fuglene, træerne.

INSPIRATION TIL FORMIDLING

 FORSLAG
FORTÆLLING VED HJÆLP AF FAGTER OG LYDE
(ELLER VED HJÆLP AF BILLEDER)
I begyndelsen var der slet ingenting. Der var helt
mørkt. (Prøv at lukke øjnene. Så mørkt var der.)
Men alligevel var der nogen. Det var Gud. Men man
kunne ikke se ham. Han sad der i mørket og ønskede,
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at han kunne se og snakke med noget eller nogen.
Heldigvis kunne han gøre noget ved det. Han besluttede sig for, at han ville skabe verden ved at sige nogle
ord. (Peg på munden).
Gud skabte Himlen. (Tag hænderne over hovedet).
Gud skabte Jorden. (Tegn en jord med begge dine
hænder).

Gud sagde: Der skal blive lys. (Puf – slå armene ud).
Og der blev lys, og Gud så, at lyset var flot. (Smil).
Gud skabte havet. (Lav bølge-bevægelser med hænderne).
Gud skabte skyerne, som det kan regne fra. (Sig:
”Dryp, dryp”, mens du laver regnvejr med fingrene).
Og Gud så, at det var godt. (Smil).
Gud skabte også bjerge og dale. (Lav bevægelser).
Træer og blomster. (Tegn træer med hænderne).
Og Gud så, at det var godt. (Smil).
Gud skabte fugle. (Sig: ”Pip,pip” mens du krydser
hænderne og laver fuglevinger).
Og Gud så, at det var godt. (Smil).
Gud skabte alle slags dyr – elefanter, giraffer, hunde,
katte. (Brug fagter til dyrene eller dyrelyde).

 FORSLAG
FORTÆLLING VED HJÆLP AF AT TEGNE PÅ RYGGEN
I dag skal vi mærke det, som Gud har skabt.
(Forældrene tegner på hver sit barns ryg).
Først skabte Gud solen. (Tegn en rund cirkel).
Han skabte skyerne. (Tegn en sky med en finger).
Nede på jorden var der ingenting, men så begyndte
Gud at skabe. Gud skabte planter, der begyndte at
vokse op. (Brug fingeren til stille og rolig at tegne en
lodret streg)
Gud begyndte at skabe dyr. Han skabte elefanter.
(Brug knytnæven og gå som en elefant).
Gud skabte træer. (Tegn et træ).
Der kom regndråber fra skyerne. (Lav små regndråber med fingrene).

Og Gud så, at det var godt. (Smil).

Frøerne hoppede rundt i vandet og havde det så
sjovt. (Små hop med hænderne).

Til sidst skabte han mennesker, Adam og Eva. Gud
blev så glad for mennesket. (Stræk hænderne op på
”glad”).

Nu kom regnormene krybende frem. (Brug en finger
på ryggen).

Han sagde til mennesket, at de skulle passe godt på
jorden. Adam og Eva gik rundt og smagte på frugterne
og bærrene i haven. (Mums, læg hånden på maven).

AFRUNDING
Det må have været flot for Gud at se alt det, der
spirede frem, bare fordi han sagde et ord. Vi mennesker nyder godt af Guds flotte natur. Og vi må passe
godt på alt det, Gud har skabt. For det ønsker Gud,
at vi gør.

Da det var færdigt med at regne, kom solen frem, og
mange dyr myldrede frem. (Lad som om du spiller
klaver med fingrene).
Og Gud så, at alt var så godt. (Stryg blidt hen over
ryggen).

AFRUNDING
Gud så, at alt, han havde skabt, var rigtig godt. Han
ønsker, at vi skal hjælpe med at passe på det hele.

ØVRIG INSPIRATION
SPØRGSMÅL

Hvad kan I godt lide af det, som Gud har skabt?
Hvad tror I, Adam og Eva tænkte om alt det, de så?
Hvordan tror I, at vi kan hjælpe med at passe på det
hele?

BIBELVERS MED AKTIVITET

”I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden”
(1 Mos 1,1).
Sig verset højt sammen 3 gange (Peg op i luften på
himlen og lav en cirkel for jorden).

BØN OG FADERVOR

Spørg børnene om, hvad de har hørt om i dag. Tak
Gud, fordi han har skabt fx solen, og fordi han har
skabt os.
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SKABELSEN AF MENNESKET
Tekst:
1 Mos 1,24-31; 2

Ledertanker:
Gud har skabt dig! Er der noget, du særligt godt kan lide ved dig selv?

INTRO TIL TEKSTEN
Gud har skabt os, som vi er. Han synes, vi er perfekte og fantastiske. Gud har skabt alting, havet, træerne, blomsterne – ja alt det vi kan komme i tanke om.

SANGE OG SANSER
SANGE

LAV FORSKELLIGE BLOMSTER

Nr. 8: Gud har skabt mine hænder
Nr. 16: Jeg kan spille højt
Nr. 19: Jeg ved, at Gud har skabt mig

Søg på legekasse.dk (blomst med hænder)

SANSER

Lav fagter eller lyde til det Gud skabte:

LAV HÅND- OG FODAFTRYK
Mal på børnenes hænder eller fødder og lad dem
sætte aftryk på papir

TEGN JER SELV
Tegn hele kroppen på et stort stykke papir. Her kan
barnet få hjælp af mor eller far.

SYNG OM SKABELSEN
Melodi: Skorstensfejeren gik en tur

Gud han skabte krokodiller x 3
Gud han skabte elefanter x 3
Fortsæt med:
Stjernerne, blomsterne, dig og mig, fuglene, træerne.

Skriv navn på tegningen og hæng alle tegningerne op.

INSPIRATION TIL FORMIDLING

 FORSLAG
FORTÆLLING VED HJÆLP AF REKVISITTER
Gud skabte træer, blomster og buske (Vis fx en
blomst).
Og han skabte vand. (Vis en kande med vand, og
hæld noget op i et glas).
Og han skabte dyr. (Vis nogle legetøjsdyr).
Og han skabte mennesket, og det er jo os. (Kig på
hinanden, og nævn gerne nogle af børnenes navne).
Gud har sagt, at vi skal passe på alt det, han har
skabt. Og han har skabt os forskellige, så vi kan
forskellige ting.
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AFRUNDING
Tal om, hvordan vi kan passe på forskellige ting fx ved
ikke at ødelægge ting, ved at vande blomster, ikke
smide skrald i naturen osv

 FORSLAG
FORTÆLLING VED HJÆLP AF BØRN OG REKVISITTER
Få tre forskellige børn op til dig. Kig på dem, og
nævn deres forskelligheder fx øjenfarve, hårfarve,
højde osv.
Fortæl, at Gud har skabt alting; træerne, blomsterne, dyrene.

Fortæl, at det bedste han har skabt, er mennesket.
Tal om, hvordan mennesket er forskellig fra et træ
fx, at mennesket kan gå og tale. Det kan træer ikke.
Tal om det som er ens fx, at vi vokser og har brug for
vand.

 FORSLAG

(Vis et legetøjsdyr)
Tal derefter om ligheder med og forskelle fra dyrene. Vi har begge brug for mad og vand. Vi kan begge
sige lyde. Vi kan gå og løbe.

Tal om, at vi også er forskellige og kan forskellige
ting. Nogle er gode til det ene, og andre er gode til
noget andet.

Men vi kan mere end dyrene: Vi kan bruge vores
hænder, vi kan bo i huse, vi kan lave mad osv.
Brug evt. tid på at snakke om forskelligheder mellem kvinde og mand.

AFRUNDING
Gud er glad for alt, han har skabt. Men mennesket er
noget særligt for ham, og han beder os hjælpe med
at passe på alt det, han har skabt. Det kan dyrene og
træerne ikke hjælpe med.

FORTÆLLING VED HJÆLP AF SMÅ REKVISITTER
Tal om alt det, vi mennesker kan. Vi kan løbe, hoppe, bygge, tænke osv. (Vis med kroppen) .

Fx:
• (Bold) En bold kan vi bruge til at spille fodbold
med. Nogle er rigtig gode til at spille, fordi de
måske har øvet sig meget.
• Grydeske (god til at lave mad).
• Tusser (god til at tegne).
• Sangbog (synge) osv.
• Hammer (gode til at bygge noget).

AFRUNDING
Gud har skabt hele verden. Tænk på alle de forskellige træer der findes, fx æbletræ, blommetræ,
kirsebærtræ (få gerne børnene til at nævne nogle).
Blomsterne er også forskellige: Mælkebøtter, tulipaner, roser osv. (få gerne de voksne til at nævne fx
deres yndlingsblomst). Der er også mange forskellige slags dyr fx myrer, giraffer, slanger osv.
Vi mennesker er også forskellige, og vi kan forskellige ting og ser forskellige ud. Men Gud har skabt os,
som vi er, og elsker os.

ØVRIG INSPIRATION
SPØRGSMÅL

BIBELVERS MED AKTIVITET

Nævn en ting, som jeres far er god til.

”Gud så, at alt var godt” (1 Mos 1,21).

Nævn en ting, som jeres mor er god til.

Sig verset højt sammen 3 gange og klap på ordet:
”godt”

Nævn en ting, som du er god til.

BØN OG FADERVOR

Tak Gud, fordi vi mennesker er forskellige og kan
forskellige ting.
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