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At skabe
 1. Nævn nogle ting, som Biblen siger, Gud har skabt. 
 2. Nævn nogle ting mennesker kan skabe.
 3. Hvad kan man skabe af: ler, farver, stof, træ?
 4. Har du selv skabt noget? Hvis ja, hvad?

Ensomhed
 1. Hvordan tror du, du ville have det, hvis du var helt alene i verden, sådan som Adam var det 
  begyndelsen?
 2. Kan man være ensom, selv om der fi ndes mange mennesker? Hvis ja, forklar hvordan.
 3. Fortæl om engang, du var ensom
 4. Hvorfor tror du, Gud skabte en kvinde til Adam?
 5. Hvad var der sket på jorden, hvis det var to mænd, der blev skabt og ikke en mand og en kvinde?

Dyr
 1. Nævn nogle dyr, som Biblen siger, Gud skabte.
 2. Har mennesker brug for dyr? Hvis ja, til hvad?
 3. Har du selv et dyr? Hvis ja, hvad laver du med det? Hvilke følelser får du, når du er sammen med 
  dit dyr? Hvis nej, vil du gerne have et dyr? Hvorfor/hvorfor ikke?
 4. Hvordan tror du, jorden ville være uden dyr?

At lokke, at blive fristet, at adlyde
 1. Har du prøvet at lokke nogen til noget? Hvis ja, hvad lokkede du dem til?
 2. Hvordan kan man lokke nogen?
 3. Hvis du skal lokke nogen til at gøre noget, hvad siger du så?
 4. Hvorfor lokker man? 
 5. Er det en god ting at lokke? Hvorfor/hvorfor ikke?
 6. Hvorfor tror du, slangen lokker Eva?
 7. Er du blevet fristet til at gøre noget, du ikke måtte? Hvis ja, hvad?
 8. Gud er som en voksen for Adam og Eva. Skal man altid gøre, hvad en voksen siger?
  Hvorfor/hvorfor ikke?

ÆBLET
– historien om Adam og Eva
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Blufærdighed/at være nøgen
 1. Hvorfor tror du, at Adam og Eva skjuler, at de er nøgne?
 2. Er der noget galt i at være nøgen?
 3. Hvad ville der ske, hvis alle på gaden var nøgne?
 4. Har vi kun tøj på, fordi vi fryser, eller er der også andre grunde?
 5. I Afrika går nogle næsten nøgne rundt. Tror du, de tænker som vi omkring 
  det at være nøgen?

At gemme sig
 1. Adam og Eva gemmer sig for Gud. Har du også prøvet at gemme dig? Hvis ja, hvorfor og hvor?
 2. Har du gemt dig, fordi du var bange? Hvis ja, hvorfor? Hvem fandt dig?
 3. Hvorfor gemmer man sig?

At dø
 1. Adam og Eva skulle leve evigt. Men de spiste af træet og blev dødelige. Skal vi også dø?
 2. Hvad tror du, der sker, når vi dør?
 3. Kender du nogen, der er død? 
 4. Har du været med til en begravelse? Hvis ja, hvordan var det?
 5. Vil du gerne leve evigt? Hvorfor/hvorfor ikke?

At lyve
 1. Slangen lyver. Har du prøvet at lyve?
 2. Hvorfor tror du, man lyver?
 3. Har nogen løjet for dig? Hvis ja, hvordan opdagede du det?

Skyld
 1. Har du prøvet at skyde skylden på andre?
 2. Har nogen givet dig skylden? Også når det ikke var din skyld?
 3. Hvorfor skyder man skylden på andre?
 4. Er Eva uskyldig? Er Adam uskyldig? Er slangen uskyldig? Hvorfor/hvorfor ikke?

Godt og ondt
 1. Adam og Eva lærer at kende forskel på godt og ondt. Kender du selv forskellen på godt og ondt?
      Hvad er godt? Hvad er ondt? (Til læreren: lav en liste på tavlen med det gode og med det onde)
 2. Har du gjort noget godt i dag? Hvis ja, hvad?
 3. Har du gjort noget ondt i dag? Hvis ja, hvad?
 4. Kender du nogen, der gør meget ondt? Hvad gør han/hun?
 5. Kender du nogen, der gør meget godt? Hvad gør han/hun?
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 1. Lad børnene tegne nogle gode ting, man kan gøre.
 2. Lad børnene tegne nogle onde ting, man kan gøre.
 3. Lad børnene tegne Adam og Eva i Edens have.
 4. Giv børnene en klump ler hver. Lad dem forme et dyr eller et menneske. 
 5. Lav en udstilling med alle lerfi gurerne.
 6. A.  Læs Fadervor højt.
       B.  Spørg om der er nogen, der kender denne bøn? Hvis ja, hvor kender de den fra?
       C.  Læs herefter denne del højt igen: »Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde.«
       D.  Spørg børnene om, hvad dette afsnit i Fadervor handler om? Hvad betyder det?
 7. Lad børnene spille historien om Adam og Eva som et drama i grupper. De kan f.eks. vælge følgende
   roller: Gud, Adam, Eva, slangen, et par dyr, to engle. Lad et par af grupperne opføre spillet for 
  klassen. 

O P G AV E R

Til læreren

Undervisningsmaterialet » « er beregnet til elever i 1. – 2. klasse. Det består af  læselet 
bøger med tilhørende ideoplæg, der ud fra bøgernes emner lægger op til samtale og debat. Desuden er der 
forslag til tegneopgaver, drama og andre aktiviteter. 

Materialet lægger op til samtale og diskussion omkring grundlæggende tilværelsesspørgsmål. Der arbej-
des med at læse, lytte og fortælle, debattere, dramatisere, refl ektere og ræsonnere, alt sammen kompe-
tencer, som omtales i læseplanen. Der lægges op til åbenhed og spørgelyst omkring tilværelsen. De emner 
der læses om i bøgerne bindes sammen med forhold i børnenes omverden, så teksterne bliver vedkom-
mende, og børnene kan identifi cere sig med personerne fra bibelhistorierne på et dybere plan.

De enkelte bibelhistorier indeholder mange spændende emner, som er relevante for målgruppen. Man 
kan som lærer vælge de opgaver, man har lyst til. Rækkefølgen af emner følger bøgerne.  

Lette bibelhistorier


