
FÖRSTA MOSEBOKEN
Skapelsen

Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda: Undervisningsförslag:

 Illustrerade biblar för barn Skapelsen och syndafallet
 Flanellograf 1 Mos kap. 1-3
 Video; Hanna-Barbera´s  ”Skapelsen” Tips
 Levande berättelser av Arthur S. Maxwell (bok 1) Här är videoundervisning ett bra

alternativ

Egna tips:
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Gamla Testamentet
Första MOSEBOKEN; Lagen

LEKTION:
Skapelsen

Säg, vem har skapat blommorna,
blommorna, blommorna?
Vem har skapat blommorna?
Gud i himmelen.

Sång

Säg, vem har skapat stjärnorna,
stjärnorna, stjärnorna?
Vem har skapat stjärnorna?
Gud i himmelen.

Säg, vem har skapat fåglarna,
fåglarna, fåglarna?
Vem har skapat fåglarna?
Gud i himmelen.

Säg, vem har skapat dig och mig,
dig och mig, dig och mig?
Vem har skapat dig och mig?
Gud i himmelen.

Säg, vem har skapat blommorna,
stjärnorna, fåglarna?
Vem har skapat dig och mig?
Gud i himmelen.

Ja, Gud har skapat blommorna,
stjärnorna, fåglarna!
Gud har skapat dig och mig!
Gud i himmelen (3ggr).
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Gamla Testamentet
Första MOSEBOKEN; Lagen

LEKTION:
SkapelsenB

Gud hade roligt och jobbade så,
i sex hela dagar det rullade på. Vad då?
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Gud hade roligt och jobbade så,
i sex hela dagar det rullade på. Vad då?

FÖRSTA
MOSEBOKEN

Gamla Testamentet
Första MOSEBOKEN;

Lagen
LEKTION:
SkapelsenC

Uppgift:
Klipp ut alla delar till ”skapelseboken”.
Ordna dem i nummerordning och
stansa fast dem i den vänstra fliken,
över modellen.

MODELL

Gud hade roligt och jobbade så,
i sex hela dagar det rullade på. Vad då?

Skapelsen
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Gud sade: �Jorden skall
frambringa boskapsdjur,

kräldjur och vilda djur. Låt
oss göra människor lika oss.
De skall råda över jorden.�

DAG

X

Natt

I begynnelsen
skapade Gud himmel

och jord.

Jorden var öde och tom
och mörker var över

djupet. Och Guds Ande
svävade över vattnet.

Gud sade: �Varde ljus!� Och
det blev ljus. Gud kallade

ljuset dag och mörkret natt.

DAG 1

X

Dag

DAG 2

Himmel

Vatten

Gud sade: �Varde mitt i
vattnet ett valv som skiljer
vatten från vatten!� Gud
kallade valvet himmel.

DAG 3 DAG 4

Gud sade: �Varde på
himlavalvet ljus som skiljer

dagen från natten!� Gud
gjorde de två stora ljusen,
det större att härska över
dagen och det mindre över
natten, likaså stjärnorna.

DAG 5

Gud sade: �Vattnet skall
vimla av levande varelser

och fåglar skall flyga över
jorden.�

(Rita fåglar och fiskar)

DAG

Gud vilade på sjunde dagen.
Vi ska tänka på vilodagen
och helga den. Det gör vi

genom att läsa och lyssna till
Guds ord. Sök vägen till

kyrkan.

Gamla Testamentet
Första MOSEBOKEN; Lagen

LEKTION:
Skapelsen

C- skapelseboken

Cirkel till DAG 1: Klipp ut och
fäst ihop natt/dag-cirklarna
med en påsnit i krysset.
Måla natten mörkblå.

Gud sade: �Vattnet skall
samlas till en plats så att det

torra blir synligt.� Gud
kallade det torra land och

vattensamlingen hav.

Gud sade: �Jorden skall
frambringa grönska och

fröbärande örter.�
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Gamla Testamentet
Första MOSEBOKEN; Lagen

LEKTION:
SkapelsenB/C Uppgift: Skriv namnen på de två första

människorna i rutorna. I trädet hittar du
ormen och namnet på trädgården.

Säg, vem har skapat blommorna,
blommorna, blommorna?
Vem har skapat blommorna?
Gud i himmelen.

Säg, vem har skapat stjärnorna,
stjärnorna, stjärnorna?
Vem har skapat stjärnorna?
Gud i himmelen.

Säg, vem har skapat fåglarna,
fåglarna, fåglarna?
Vem har skapat fåglarna?
Gud i himmelen.

Säg, vem har skapat dig och mig,
dig och mig, dig och mig?
Vem har skapat dig och mig?
Gud i himmelen.

Säg, vem har skapat blommorna,
stjärnorna, fåglarna?
Vem har skapat dig och mig?
Gud i himmelen.

Skapelsen - 1 Moseboken kapitel 1-3

Allting började med att Gud på sex dagar skapade himmel och jord. Solen,
månen och stjärnorna, växter, djur och människan. På sjunde dagen vilade Gud.
När han skapade människan gjorde han henne till sin avbild, alltså lik sig själv.
Först formade han Adam av lera, sedan lade han sin mun mot Adams näsa och
blåste liv i honom. När Adam gick bland djuren och gav dem namn, märkte han
säkert att djuren lekte och betade i par. Alla hade sin �man� eller �fru�.  Det
var bara Adam själv som inte hade någon att prata med,
förutom Gud förstås. Gud förstod att Adam behövde
någon som hjälpte honom.
Plötsligt blev Adam trött och somnade och då tog Gud ut
ett revben ur honom och byggde en kvinna av det.
Gud planterade en lustgård i Eden, där Adam och Eva skulle
bo. Där fanns en flod och en mängd olika träd som var
ljuvliga att se på och deras frukt smakade fantastiskt god.

Evas och Adams olydnad
I lustgården fanns också Kunskapens träd på gott och ont. Av alla träd fick

de äta fritt utom detta.  Men ormen var listigare än alla andra djur och den lu-
rade Eva att äta av trädet. Efteråt gav hon frukten till Adam och han åt. De
var olydiga mot Gud. I bibeln kallas olydnad mot Gud �synd�. Adam och Eva
kunde inte längre bo kvar i lustgården. De fick arbeta hårt för att
få  något att äta och det blev mycket
smärtsamt att föda barn.

Minnesvers:

Gud såg på
allt som han
hade gjort,
och det var
mycket gott.

1 Mos 1:31
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