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At være alene
 1. I begyndelsen var Gud alene. Hvorfor tror du, han ville skabe noget?
 2. Hvad kan være godt ved at være alene?
 3. Hvad kan være dårligt ved at være alene?
 4. Kan du lide at være alene? Hvorfor/hvorfor ikke?
 5. Har du prøvet at være alene hjemme? Hvis ja, hvordan var det?

At skabe noget
 1.  Gud kan skabe noget ved at sige ordet. Hvordan kan mennesker skabe noget?
 2. Hvordan tror du, verden så ud, hvis mennesket kunne skabe med ord?
 3. Nævn nogle ting, man kan skabe med hænderne.

Vand
 1. Gud skaber vand på jorden. Vand er vigtigt for mennesket. Nævn nogle ting, vi bruger vand til.
 2.  Tror du, vi kunne leve her på jorden uden vand? Hvorfor/hvorfor ikke?
 3.  Har dyr og planter også brug for vand?
 4.  Hvad har du brugt vand til siden i går?

Lys
 1.  Gud skabte lys ved at sige ordet. Nævn nogle måder, du kan tænde lys på.
 2.  Nævn nogle måder, du kan skabe mørke på.
 3.  Hvornår på året er der mest lys?
 4.  Hvornår på året er der mest mørke?
 5.  Er du nogen gange bange i mørke? Hvis ja, fortæl om engang, du var bange.

Farver
 1.   Gud ville have mange farver. Nævn noget i naturen, som har disse farver: 

Rød, blå, hvid, sort, grå, grøn, orange, gul, brun.
 2.   Nævn nogle frugter og grøntsager, der er: gule, grønne, orange, røde, brune.
 3.  Nævn nogle dyr, der er: brune, hvide, sorte, grønne.
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Solen, månen og stjernerne
 1.  Hvad kan du godt lide ved solen?
 2.  Hvad kan du ikke lide ved solen?
 3.  Hvad ville der ske på jorden, hvis der ikke var nogen sol?
 4.  Nævn en sang, der handler om solen.
 5.  Nævn en sang, der handler om månen eller stjernerne.
 6. Hvordan ser månen ud, når der er fuldmåne? Halvmåne?

Fisk og fugle
 1.  Nævn nogle forskellige slags fisk.
 2.  Nævn nogle forskellige slags fugle.
 3.  Nævn nogle fugle, som mennesker spiser.
 4.  Nævn nogle fugle, som mennesker holder i bur.
 5.  Hvad ville du savne, hvis der ikke var fugle og fisk på jorden?

dyr
 1.  Nævn nogle dyr, der er større end en hund.
 2.  Nævn nogle dyr, der er mindre end en hund.
 3.  Nævn nogle dyr, som lever sammen med mennesker.
 4.  Nævn nogle dyr, som er vilde.
 5.    Nævn et dyr, som mennesker: 

spiser, har som kæledyr, rider på, bruger i cirkus.
 6.  Forestil dig en jord uden dyr. Hvordan ville den være?

Mennesket
 1. Gud skabte mennesket. Hvordan ville jorden være anderledes, hvis der ikke levede mennesker her?
 2. Tror du, der lever mennesker på andre kloder? Hvorfor/hvorfor ikke?
 3. Nævn nogle ting, mennesker kan, som dyr ikke kan.

Hvile
 1.   Gud hviler den syvende dag. Søndag kalder vi også hviledag.  

Hvordan er søndag anderldes end andre dage?
 2.  Nævn nogle ting, du laver, når du slapper af og ikke går i skole.
 3.  Kan du bedst lide søndage eller mandage? Hvorfor?
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 1.  Lad børnene skabe noget med deres hænder.  
F.eks. ved at tegne, male, sy, skrive, lave noget med ler.

 2.   Lad børnene synge en sang, der handler om solen.  
F.eks. »I østen stiger solen op.«

 3.   Lad børnene synge en sang, der handler om månen eller stjernerne.  
F.eks. »Sig månen langsomt hæver«, »Dejlig er den himmel blå«  
eller »Nu tændes der stjerner på himlen blå«.

 4.  Lad børnene tegne et landskab eller nogle af de dyr, der findes på jorden.

Idéoplæg til læreren

Undervisningsmaterialet »Lette bibelhistorier« 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, reflektere og ræsonnere, alt sammen kompeten-
cer, 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 vedkommende, 
og børnene kan identificere 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. 


