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Gud skabte
jorden
Huskevers:
”Alt Gud skabte var godt.“ F RIT

EF TER 1 MOS 1 ,3 1

Budskabet:
Gud skabte alt det smukke, fordi han elsker os.

Kan du lide at tegne? Kan du godt lide at vise andre, hvad du
tegner? For lang tid siden skabte Gud noget ganske særligt.
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G

ud skabte hele
vores dejlige
jord. Først skabte Gud
lyset. (Lad dit barn
tænde og slukke en
lygte) Gud kaldte lyset
”dag“. Han skabte
dagen og natten.
Den næste dag
skabte Gud den blå
himmel med skyer og
vind. Kan du blæse ligesom vinden? Vinden
laver bølger på vandet.
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D

en tredje dag
skabte Gud
jord. Gud skabte græs.
Gud skabte smukke
blomster. Kan du pege
på blomsterne? Gud
skabte høje træer. Kan
du strække armene
i vejret ligesom et
højt træ? Nu kan du
lege, du er en busk.
“Jorden er rigtig fin!”
sagde Gud. Han var
glad. (Gå udenfor og se
om du kan finde noget,
som Gud har fået til at
vokse.)
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P

å den fjerde
dag skabte Gud
den lyse sol. Vi kan
se solen om dagen.
Gud skabte den runde
måne (lav en cirkel
med hænderne). Han
skabte også de blinkende stjerner, som
lyser for os hele natten
(åben og luk fingrene,
så de forestiller stjerner
der blinker) Gud satte
stjernerne på himlen.
Prøv om du kan blinke
med stjernerne højt
oppe på himlen. (Løft
dit barn højt op i luften.)
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D

en næste dag
fyldte Gud
vandet med fisk. (Læg
hænderne ovenpå hinanden og vrik med
tomlerne.) Gud skabte
krabber, der niver (niv
barnet forsigtigt). Så
fyldte Gud luften med
fugle i alle farver (slå
med armene,
som om I
flyver). Han
gav fuglene
smukke
stemmer,
så de kan
synge glade
sange (efterlign fuglesang). Gud så på alt,
hvad han havde skabt.
Gud sagde ”Det er
godt“.
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P

å den sjette dag
skabte Gud alle
dyrene. Han skabte
høje giraffer og små
larver (Gå med fingrene
henover barnets arm).
Gud skabte heste (lav
galop lyde) og hundehvalpe der gør (gø).
Gud så alle de dyr,
han havde skabt. Og
Gud sagde: ”Det er
godt“.
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g så skabte Gud
det allerbedste.
Han skabte mennesker.
Gud tog noget mudder
og skabte en mand.
Manden havde stærke
ben (klap på barnets
ben) og læber, der
kunne smile (smil til
dit barn). Gud pustede
ind i mandens næsebor
(pust). Manden strakte
sig (stræk dig). Han
åbnede sine øjne (blink
med øjnene). Han var
levende! Gud kaldte
ham Adam.
Så skabte Gud en
kvinde. Han skabte
Eva, så hun kunne
være Adams ven.
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P

å den syvende
dag så Gud på
alt, hvad han havde
skabt. Det var meget
godt. Og så hvilede
Gud sig. “Denne dag
er noget ganske særligt,” sagde han. “Det
skal være en hviledag.”
Så Gud skabte sabbatten som en særlig dag,
hvor han kunne være
sammen med os. Gud
skabte vores jord, fordi
han elsker os.
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Gå en tur og find
noget fra naturen at
tage med hjem.

Sid i solen og syng
din egen ”solskins“ sang. F.eks.
”Solskin, solskin!
Jesus skabte solskin.“

Gå på bare tæer i
græsset og tal om,
hvordan det føles.

Gå en tur og lyt til
lydene i naturen.

Tal om lyset, mens
dit barn tænder og
slukker et lys eller
en lommelygte.
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F

orslag til aktiviteter,
som du og dit barn
kan gøre hver dag. Vælg de
aktiviteter, der passer til dit
barns udviklingstrin og gentag dem ofte.

Se på billeder af
dyr. Lav lyde som
dyrene. Bevæg jer
som dyrene.

Nævn en farve.
Bed dit barn om
at pege på noget
i den farve, eller
pege på alle de blå,
(røde, grønne) ting
i rummet. Sig: ”Gud
skabte farverne.“

Lad som om dine
fingre er små orm,
og kravl med dem
opad dit barns
arm, mens du kilder ham/hende.

Saml blade til at
lave en blad tegning. Læg bladet
under et stykke
papir, og hjælp dit
barn med at farve
papiret, så bladets
konturer træder
frem.

Pust en ballon op,
og leg med den. Tal
om, hvordan Gud
skabte luften så vi
kan trække vejret.

Lad som om dine
fingre er bier. Sum,
mens du kilder dit
barn.

Saml sten, og hjælp
dit barn med at
skylle dem. Sorter
efter farve, størrelse
eller form.

Tegn rundt om dit
barn med kridt. Se
hvor stor du er i
forhold til dit barn.
Fortæl om, hvordan
Gud skabte de første mennesker høje.

Hjælp dit barn
med at lave et ”sky
billede“ ved at lime
vat kugler på et
stykke blåt papir.

Vis dit barn, hvordan
man kan puste en
bordtennis bold eller
et tørret blad henover
en glat overflade,
eller pust en fjer ud
af hånden på barnet.
Fortæl om Gud, der
skabte luften.
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Lille fisk
Lille fisk, lille fisk går ud for at lege,

(hold hænderne samlede)

vrikker med finnerne og finder nye veje.

(vrik med tommelfingrene)

Svømmer og svømmer i det klare vand,
åbner sin mund, og spiser hvad den kan.

(åben hænderne)

Mmmmmmm! Dejligt!

(gnid tomlerne mod hinanden)

Mmmmmmm! Dejligt!

(gentag)

– Dawn Reynolds
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Vindmøllen
Hurtig vind gør vindmøllen hurtig

(sving armene hurtigt rundt
foran dig)

Langsom vind gør vindmøllen langsom

(sving rundt langsomt)

Ingen vind, får vindmøllen til at stoppe

(lad armene gå i stå)

Så blæs, vind, blæs!

(sving hurtigt rundt, og pust
med munden)

– Ukendt
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