SJUENDE
En flytende dyrehage

År A
1. kvartal
7. lekse

TILBEDELSE Vi priser Gud for hans omsorg.

Henvisninger
1 Mos 7,6-24; 8,1-12; Alfa og Omega 1, s. 83, 84.

Minnevers
«Stor er Herren, høyt er han lovet.» (Salme 48,2).

Mål
At barna må:
Vite at Gud holdt sitt løfte om å redde Noah.
Føle de kan stole på Gud i dag.
Gi respons ved å takke Gud for at han holder sine løfter.

Den røde tråden

Vi takker Gud for at han holder sine løfter.

Innledning
Kort sammendrag av
bibelfortellingen

for at han tar vare på oss. Hver morgen
og hver kveld tilber vi Gud når vi takker
for hans beskyttelse gjennom dagen. Det
er bare Gud som kan frelse oss. Han har
frelst oss tidligere, han frelser oss i dag
og han vil frelse oss igjen. Det er det
løftet han har gitt oss.

Gud lukker døren til arken. Familien
til Noah og dyrene er trygge der inne.
Etter syv dager begynner det å regne, og
det regner i 40 dager. Når regnet stopper, sender Noah ut en ravn, deretter en
due tre ganger. Når duen ikke kommer
tilbake den siste gangen, vet Noah at det Lærerens «verdt å vite»
«De som ikke hadde brydd seg om
har begynt å vokse og gro igjen. Gud
Noahs
advarsler, og gjort narr av denne
har holdt sitt løfte.
rettferdighetens forkynner, angret nå
for sent sin vantro. Arken gynget voldDenne leksen handler om
somt og ble kastet rundt. Dyrene i
tilbedelse
arken uttrykte, hver på sin måte, den
Gud er god mot oss! Han holder
løftene sine. Vi tilber ham og takker ham villeste redsel. Allikevel var arken trygg,
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LEKSE
Program
PROGRAM

MINUTTER

AKTIVITETER

DETTE TRENGER DU

A. Båt av leire

trolldeig eller modelleire;
balje med vann
speil; bilder av ting som barna
kanskje er redd for, slik som løver,
slanger, mørke
gryter, sleiver eller andre ting man
kan lage bråk med
trolldeig eller leire, binders,
ballong, en bit med ullstoff

Velkommen Til alle er kommet

1

Forberedelses- Inntil 10
aktiviteter

B. Er du redd?

C. Torden
D. Lyn

*
2

3
4

Sang og
bønn*

Inntil 10

Bibelfortell.
Bibelfortellingen

Inntil 20

Se side 76

*Sang og bønn kommer inn i programmet der det måtte passe best.
Opplev bibelfortellingen

område som forestiller arken, vindu
laget av pappeske, rosiner, klokke,
kalender, kosedyr eller utstoppet
dyr: Svart fugl og hvit eller grå fugl,
evt. svart/hvitt stoff, kvist med
blader

Minnevers

bibler, rytmeinstrumenter

Leksen i
praksis

Inntil 15

eske pakket inn som julepresang,
kakelys, noe godt å spise

Del med
andre

Inntil 15

tykt tegnepapir, tegnesaker

midt i de opprørte elementene, vannet
som bruste og strømmet rundt trær og
steiner. Engler som er overlegne i
styrke, ledet arken og beskyttet den fra
ødeleggelse. Hvert øyeblikk i løpet av
de førti dagene og nettene, var det et
guddommelig mirakel at arken ble bevart.» (The Spirit of Prophecy 1, s. 75).

Dekorering av rommet
Lag et vindu i arken. Dersom dere
ikke har hatt noen ark, kan du lage et
vindu ved å skjære ut en ramme av en
pappeske. Heng det opp på det stedet
som forestiller arken og slik at du kan
åpne og lukke det i løpet av
bibelfortellingen.
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7. LEKSE

Undervisning
Velkommen
Ønsk barna velkommen ved døren. Spør hvordan uken har vært for
dem – hva som har vært hyggelig eller hva som kanskje har vært litt
vanskelig. Spør om det er noe fra siste lekse de har lyst til å snakke om.
Hjalp de til hjemme sist uke? La dem begynne med den forberedelsesaktiviteten du har valgt å bruke.

1

Forberedelsesaktiviteter
Velg den aktiviteten som passer best i din klasse.

A. Båt av leire
Gi hvert av barna en bit med modelleire eller trolldeig og be dem om å
lage en båt. Se om båtene flyter ved å legge dem i en bolle eller balje med
vann. Hvis båten flyter, kan du vippe bollen forsiktig fra side til side for å se
om båten klarer seg i bølgene. Hvis ingen av båtene flyter, kan du vise hvordan man kan lage en båt med flat bunn som flyter.

Du
trenger:
❑ modelleire
ELLER
trolldeig
(oppskrift s.
140)
❑ balje, bolle
eller bøtte
med vann

Oppsummering
Spør: Var det vanskelig å få båten til å flyte? Tror dere det ville
være vanskelig å få båten til å flyte hvis det var storm?
Bibelfortellingen vår i dag handler om en spesiell båt som kaltes
arken. Gud lovet å passe på arken og alle som var i den mens det
var storm, og han holdt løftet sitt. Vi kan stole på Gud.

Vi takker Gud for at han holder sine løfter.
Si det sammen med meg.

B. Er du redd?

Du
trenger:
❑ et speil
❑ bilder av

ting som
barna kanskje er
redde for
(løve,
slange,
mørke etc.)

72

Be barna om å prøve å lage skumle fjes mens de ser seg i speilet. Vis dem
bilder av ting som de kanskje synes er skumle. Spør: Er det andre ting
dere er redde for? (De fleste barn er redde for å gå seg bort, f. eks. i et
kjøpesenter eller en park, eller å være alene.)
Oppsummering
Gi barna tid til å svare på spørsmålene. Spør: Hvordan ville dere likt å
være i båten sammen med de ville dyrene? Ville dere vært redde
for dyrene? Ville dere vært redde for lyn og torden? Hva kan vi
gjøre når vi er redde? (Vi kan be.) Gud har lovet å passe på oss hver
dag, og han holder løftene sine.

Vi takker Gud for at han holder sine løfter.

7. LEKSE

C. Torden
Denne aktiviteten kan godt gjøres utendørs.
Gi ting til barna som de kan lage bråk med. Si: Når jeg rekker hånden Du
opp, betyr det at dere skal slutte å bråke. Spør: Hvordan høres det trenger:
ut når dere er i båten mens det regner? Få barna til å lage «regnlyder»
ved å klappe i hendene. Spør: Hvordan høres det ut når det begynner ❑ gryter,
sleiver eller
å blåse? Få barna til å blåse/lage lyden av vind. Spør: Hvordan høres det
andre ting
ut når det regner veldig mye? Etterlikn den lyden. Spør: Hvordan
som lager
høres det ut når det tordner? La barna bråke med gryter/sleiver etc.
bråk.
Oppsummering
Spør: Det var en sterk storm da Noah var i arken. Hvordan tror
dere det var for ham å høre alt bråket? Tror dere han var redd?
Hvem hadde lovet å passe på Noah? (Gud) Hvem har lovet å passe på
oss når vi er redde? (Gud) Holder Gud løftene sine? (Ja) Hvordan vet
dere det?

Vi takker Gud for at han holder sine løfter.
Si det sammen med meg.

D. Lyn
Lag en ark av leire eller trolldeig. Stikk en binders inn et sted på arken
(den må stikke lit ut). Blås opp ballongen og knyt den igjen. Gni den mot en
ullgenser eller et stykke ullstoff i ca et halvt minutt. Hold ballongen inntil
bindersen uten å berøre den. Det vil oppstå en gnist. Aktiviteten fungerer
best hvis luftfuktigheten er lav og det er mørkt. (Oppskrift på trolldeig på s.
140.)
Oppsummering
Spør: Hvordan tror dere Noah følte det når det lynte utenfor
arken? Tror dere han var redd? Hvem hadde lovet å passe på Noah?
(Gud) Hvem har lovet å passe på oss når det stormer? (Gud) Holder
Gud løftene sine? (Ja)

Du
trenger:
❑ leire ELLER

trolldeig
❑ binders
❑ ballong
❑ ullstoff

Vi takker Gud for at han holder sine løfter.
Si det sammen med meg.
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7. LEKSE

2

Bibelfortellingen

Opplev bibelfortellingen

Du
trenger:

Sett «arken» i nærheten av
stedet som forestiller arken, slik at
du lett får tak i den mens du
forteller

Gud lukket døren til arken.
Hjelp
meg å lage lyden av en
ELLER sted
tung
dør
som blir lukket.
som
Dyrene,
Noah
og familien hans
forestiller
var
trygt
innenfor.
Men det
arken*
skjedde
ikke
noe
med
en
❑ pappeske
gang.
Familien
til
Noah
og
med vindu
dyrene
var
i
arken
hele
dagen.
som er
De kunne høre menneskene
skåret ut
utenfor banke på arken og le
❑ kalender
og si at de var helt sprø.
❑ klokke
Ingen ting hendte neste dag
❑ ravn
heller. Eller neste.
(kosedyr,
Men Gud hadde sagt at det
svart maske
ville
komme en vannflom. Og
eller svart
til
slutt,
etter en, to . . . (tell til
stoff)
sju
sammen
med barna) dager
❑ due
begynte
det
å regne. Det reg(kosedyr,
net
hver
dag,
hele dagen. (Flytt
hvit eller
viserne
rundt
to
ganger
for å vise et
grå maske
døgn.)
eller hvitt
Til å begynne med dekket
eller grått
regnet
de flate områdene,
tøystykke)
deretter
trærne, så fjellene. Til
❑ rosiner eller
slutt
dekket
det hele jorden.
annen
Det
regnet
i
40
dager. (Tell 40
snacks
dager
på
en
kalender
eller la barna
❑ kvist med
holde
fingrene
opp
slik
at du kan
grønne blader
telle 40 fingre.)
Noah og familien hans
takket Gud for at han passet
på dem. Hver morgen sang de
lovsanger. (Syng en lovsang).
Arken var helt full og det var
vanskelig å bevege seg, og det var
vanskelig å spise. (Gi barna noen få
rosiner hver.) Arken gynget fra side til
side der den fløt på vannet. (Få barna
❑ stor ark
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til å gynge fra side til side.)
Endelig sluttet det å regne. Men
i lang, lang tid fortsatte arken å
flyte på vannet.
Langsomt begynte vannet å
synke. En dag stanset arken mot en
fjellside. Noah og familien hans
kikket ut av vinduet. (bruk vinduet du
har laget).
De ventet og ventet og ventet.
Etter mange dager tok Noah en
ravn og slapp den ut av vinduet.
(Rekk den svarte fuglen ut av vinduet til en
voksen hjelper, eller la et av barna være
fuglen ved å bruke en svart maske eller
ved å vifte med det svarte tøystykket for å
etterlikne vinger. La barnet fly ut av arken
og litt rundt omkring før det kommer inn i
arken igjen.) Men ravnen fant ikke
noe sted å lande. Noah ventet i sju
dager til. (Tell fra en til sju eller bruk
kalenderen og tell sju dager.) Så sendte
Noah ut en due. (Gjør det samme med
duen som med ravnen.) Men duen
kunne heller ikke finne noe sted å
lande, så den kom tilbake til
arken. Noah ventet i sju dager, og
så sendte han ut duen igjen. (Gjør
det samme igjen. Få en voksen hjelper til å
å gi den lille kvisten til duen.) Denne
gangen kom duen tilbake med en
olivengren i nebbet. Alle var så
glade! Nå kunne de snart komme
ut. Etter sju dager til (tell fra en til sju
på kalenderen eller tell sju dager) slapp
Noah duen ut igjen. (Gjenta due-aktiviteten.) Denne gangen kom den
ikke tilbake, og Noah og familien
hans visste at de snart kunne gå ut
av arken. Den lange reisen deres
var over. Gud hadde holdt løftet
*Sett stoler, bord, benker eller andre møbler slik at de
kan forestille arken, eller marker arken ved å tegne på gulvet med kritt eller bruke tape.
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sitt om å beskytte dem under
vannflommen. Gud har lovet å
beskytte oss også og han holder
løftene sine. Husk:

Minnevers

Slå opp til 1 Mos 7. Pek på kapittel 7
og 8 og si: Bibelfortellingen vår i
dag er hentet herfra i Guds ord. Slå
opp i salme 48,2, pek på teksten og si:
Vi takker Gud for at han Dette er minneverset vårt i dag. Les
holder sine løfter.
Stor er Herren, høyt er
det høyt (S
han lovet). Del så gruppen i to og del
Si det sammen med meg.
ut rytmeinstrumenter. Mens den ene
gruppen sier første halvdel av verset,
Oppsummering
«Stor er Herren»,
Spør: Hvordan tror dere det var å kan den andre gruppen spille på instruvære lukket inne sammen med alle mentne. Bytt roller og la den andre
dyrene? Var det fint eller kanskje
gruppen si:
luktet det fælt? Hvordan ville dere
«høyt er han lovet»
følt det da ravnen kom tilbake?
Gjenta. Bytt roller noen ganger. Gjør
Hvordan tror dere alle følte det da dette til barna kan verset.
duen kom tilbake med olivenSyng gjerne «Min Gud er så stor».
grenen? Hvem passet på dem mens
det stormet? Hvem passer på oss i
dag?

Vi takker Gud for at han
holder sine løfter.
Si det sammen med meg.
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SANG OG BØNN

*

Fellesskap
Snakk sammen om hvordan de forskjellige barna har hatt det i løpet av
uken. Ønsk besøkende spesielt velkommen, og fortell alle hva de heter.
Marker fødselsdager og andre viktige begivenheter.
Forslag til sanger
Gleden som er inni meg
Når det stormer
(Til Guds ære nr. 381)
Se 5. og 6. lekse
Misjon
Si: Gud elsker alle mennesker. Han elsker[si navnene på alle barna].
Han blir så glad når vi kommer til kirken hver Sabbat for å lære om ham.
Det er mange barn som ikke vet noe om Jesus, og misjonsfortellingen i dag
er om noen som Jesus tok are på. Bruk fortellingen i Barnas misjon eller en
annen fortelling som passer.
Kollekt
Si: Kollekten vår hjelper andre til å starte nye sabbatsskoler slik at
andre barn kan lære om Jesus.
Bønn
Spør om barna husker et løfte som Gud har gitt oss. Gi dem litt hjelp om
nødvendig. I bønnen takker du Gud for hans løfter og for at han alltid
holder dem.
* Sang og bønn kommer inn i programmet der det måtte passe best.
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3

Leksen i praksis

Spør: Har dere måttet vente på
noe noen gang? Hva måtte dere
vente på? Vis barna julepresangen.
Hvor lenge må dere vente på at det
skal bli jul? Vis kakelyset. Hva er
dette? Hvor lenge er det til bursdagen din? Vis søtsaken. Må dere vente
til etter maten med å spise søtsaker? Er det flere ting dere må
vente på? (sommerferie, besøk av slektninger etc.) Er det lett å vente? Selv
om dere ikke får noe med en gang,
betyr ikke det at dere ikke kommer
til å få det. Hvis foreldrene deres
lover at de vil gjøre noe, kan du tro

4

på det. Er det noen andre som
har gitt oss løfter vi kan tro
på? (Gud) Gud lovet å passe på
Noah, og det gjorde han. Han
har lovet å passe på oss også.
Husk:

Vi takker Gud for at
han holder sine løfter.

Du
trenger:
❑ eske pakker

som
julepresang
❑ kakelys
❑ noe godt

Si det sammen med meg.

Del med andre

Si: Gud har lovet å passe på oss,
og han bruker mennesker til å
holde dette løftet. Hvem hjelper
Gud med å ta vare på dere? Hjelp
hvert av barna til å si navnet på en person som tar vare på dem. Gud blir
glad når vi takker ham for at han
passer på oss. Mennesker som
passer på oss, blir også glade når vi
takker dem. I dag skal vi lage et
takkekort som vi kan gi til noen
som hjelper Gud med å passe på
oss.
Hjelp barna å lage enkle takkekort.

Oppsummering
Du
Si: Hvem vil dere gi takketrenger:
kortene til? Gi barna tid til å
svare. Denne uken kan dere gi
❑ tykt tegtakkekort til en dere velger og
nepapir
si at du er glad for at de
❑ tegnesaker
hjelper Gud med å passe på
deg. Hvordan tror du de vil føle
det? Hvordan vil du føle det? Husk:

Vi takker Gud for at han
holder sine løfter.
Si det sammen med meg.

Avslutning
Takk Gud i bønnen for at han passer på oss og for at han
holder de løftene han har gitt oss.
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7. LEKSE

E L E V M A T E R I E L L

Henvisninger
1 Mos 7:6-24;
8:1-12; Alfa og
Omega 1, p.105.

Minnevers
«Stor er Herren,
høyt er han
lovet.» Salme
48,2

Den røde
tråden

Vi takker Gud
for at han
holder sine
løfter.
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En flytende dyrehage
Noah, kona hans, de tre sønnene og
konene deres satt trygt inni arken sammen med dyrene. Gud selv hadde lukket
døren. De ventet i sju dager. Så begynte
det å regne, akkurat slik Gud hadde sagt
at det ville
Regnet strømmet ned fra himmelen
og trommet mot taket på arken. Men
Noah og familien hans var trygge.
Det regnet og det regnet. Snart var
jorden dekket av
vann og arken begynte å flyte.
Regnet strømmet fremdeles ned.
Noah og familien
hans takket Gud for
at han beskyttet
dem. Det var det
første de gjorde
hver morgen og
det siste de gjorde
hver kveld. Hver
dag sang de
lovsanger for
Herren.
Fremdeles regnet det. Noah så
ofte til dyrene.
Noen av dem snorket litt der de lå og sov i burene sine. De
pustet sakte, inn og ut, inn og ut. Andre
spiste av maten som Gud hadde bedt
Noah om å ta med seg i arken.
«Hvor mye lenger kommer det til å
regne?» spurte en av sønnene til Noah.
«Det virker som om det kommer til å
regne for alltid.»
Noah smilte. «I førti dager,» svarte
han. «Gud sa at det skulle regne i førti
dager, så det kommer jo til å ta slutt en
gang. Ikke vær bekymret.»
Regnet fortsatte å strømme ned.

Til slutt var også de aller høyeste fjelltoppene dekket av vann. Det var ikke land
å se noe sted. Da lot Gud det slutte å
regne. Det hadde regnet i akkurat førti
dager.
Langsomt, langsomt begynte vannet å
synke. En dag dunket arken borti en fjellside og ble stående der. Noah og familien
hans så ut av vinduet. Det var ikke mye å
se, bare vann overalt.
Noah ventet i
mange dager. Så
bar han en av de
svarte ravnene bort
til vinduet. Den
store fuglen svevde
over vannet, men
fant ikke noe sted
den kunne lande.
Derfor kom den
tilbake til arken.
Sju dager
senere slapp Noah
en av duene fri.
Men heller ikke den
kunne finne noe
sted å lande, så
den fløy tilbake til
arken.
Noah ventet i
sju dager til. Så bar han den lille duen
bort til vinduet igjen og lot den fly av
gårde. Noah ventet. Han ventet og ventet. Til slutt kom duen tilbake til arken.
Denne gangen hadde den et oljeblad i
nebbet. «Det har begynt å vokse og gro
igjen!» utbrøt Noah.
Sju dager senere slapp Noah duen ut
igjen. Den lille fuglen kom ikke tilbake
denne gangen. Da visste Noah at vannet
hadde tørket opp. Og Noah visste at Gud
hadde holdt løftet sitt. Vannflommen var
over, og de var trygge.
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Aktiviteter
Sabbat

Onsdag

La barnet gi takkekortet fra
sabbatsskolen til en som tar
seg av ham eller henne. Hvis
ikke det ble laget kort, kan
dere lage et i dag.

Snakk om løfter. Gi barnet et løfte om noe dere
skal gjøre sammen senere i dag. Etterpå kan dere
snakke om at Gud holder sine løfter om å passe på
oss hver dag. Takk Gud for at han holder det han
lover.

Si minneverset.

Søndag
Les fortellingen fra 1 Mos
7,17-20; 8,1.6-12.
Lag en kalender for
denne uken, og start med
dagen i dag. Tegn inn symboler som viser hvordan været er,
f. eks. en sol, en regndråpe eller en sky.

Mandag
Snakk om bibelfortellingen. Spør: Hvordan tror du
det var å bo i arken? Hvordan tror du Noah og familien hans følte det da det sluttet å regne? Hvordan ville
du ha følt det da du så duen komme tilbake med det
friske oljebladet? Hva var Guds løfte til Noah? Holdt
Gud løftet sitt?

Tirsdag
Bruk f. eks. småstein eller bønner for å telle de førti
dagene det regnet. Legg dem etter hverandre for å
vise at det regnet i mange dager. Tell dagene Noah
ventet før han sendte hver av fuglene ut. Syng «Noah
bygde en stor båt». Takk Gud for at han passer på
dere når det regner.

Torsdag
Legg ut noen brødskorper eller fuglefrø utenfor
et vindu og se på når fuglene kommer for å spise.
Hvor mange fugler ser dere? Hvilken farge har de? Si
minneverset sammen og takk Gud for fuglene.

Fredag
Tenk dere at dere
var i arken under vannflommen. Hva ville
dere gjort alle disse dagene? Kom med ideer,
og gjør en eller to av
disse tingene sammen.
Si minneverset
sammen. Syng
«Noah bygde en stor
båt». Takk Gud for at
han holder det han
lover og for at han
beskytter familien
deres.
*Les gjerne kap. 7 og 8 i
Alfa og Omega 1 i ditt eget bibelstudium
denne uken.
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