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Trinn: 1
Tid: 45 min.

GUD ER VÅR FAR – HAN HAR SKAPT ALT
TROSMÅL

Barnet opplever at alt er Guds skaperverk, og knytter dette til
hans navn "Far".

KUNNSKAPSMÅL

Barnet vet at Gud er Skaper og Far.

EVNEMÅL

Barnet kan synge en sang om skaperverket.

METODER

Sang. Lek. Fortelling. Video. Oppgaveark.

HJELPEMIDLER

Lydfil med melodi. Tegnesaker. Oppgaveark. Bibeltekst. Video.

BØNN

Korstegn, fribønn, «Alt er skapt av deg, å Gud»

Katekesens forløp
INNLEDNING
(10 min.)

Ønske velkommen til katekese
Kateketen hilser på alle barna og foreldrene, gjerne ved å gå
til hver enkelt og håndhilse (eller dette gjøres idet barna
kommer).
Kateketen ønsker velkommen og minner om hva katekese er.
Kanskje noen av barna kan huske hva som skjedde forrige
gang? Barna husker kanskje også hvordan katekesen starter
… med bønn.
Bønn
Korstegn, fribønn, evnt. et vers av sangen barna har lært (se
Blilys).
Lek
Kateketen gjennomfører leken «Jungelturen» (se Blilys).

UTDYPING
(20 min.)

Samtale
Kateketen innleder en kort samtale med barna med
utgangspunkt i Jungelturen. Var det noen ting eller dyr i
jungelen som vi ikke så eller opplevde? Hvilke dyr, planter og
andre ting kan vi finne i naturen i Norge? Hvor kommer alle
disse tingene fra?
Poeng
Vi tror at Gud i himmelen har skapt alle ting på jorden.
Fortelling med video
Benytt videoen på Blilys, men uten lyd, og fortell
skapelsesberetningen med egne ord til videoen.
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Sang
Lære nye vers av en sang (f.eks. Alt er skapt… se Blilys).
Samtale
Kateketen oppsummerer hovedpunktene av katekesen frem
til nå og får frem to poeng: 1) Gud har skapt alt 2) Gud så at
alt han hadde skapt var godt.
Fordi alt Gud har skapt er godt, og han elsker det, ligner de
menneskene som har vært med å skape oss, mamma og
pappa, på Gud.
Poeng
Vi kaller Gud for Far.
GUDS KALL
(10 min.)

Aktivitet
Kateketen inviterer alle til å sitte i en ring sammen, og
innleder aktiviteten med å spørre hvordan barna hjelper
mamma og pappa hjemme. Er det noe de får lov til å gjøre.
Er det noe må passe på? Er det noe de ikke får lov til å gjøre.
Poeng.
Sånn er det også med hele skaperverket og alt Gud har
skapt. Noen ting hjelper vi til med, noen ting må vi passe på,
noen ting har vi ikke lov til å gjøre. Men det er en hel masse
ting vi kan gjøre, både gøye ting og gode ting.
Alle barna sier i tur og orden noe de liker å gjøre, og som er
gøy. Deretter går en runde med hva vi må passe på i
skaperverket.

OPPSUMMERING
(5 min.)
BØNN
/AVSLUTNING

Kateketen avslutter katekesen med en kort takkebønn til Gud, at
vi får spille fotball, leke, være med venner, at vi har en mamma og
pappa el.
Kateketen inviterer til pause.

ANDRE

Barnet gjør aktiviteter fra heftet «Gud kaller meg» sammen med
sine foreldre (se Blilys).

AKTIVITETER

VIKTIG INFO

Foreldrene må være tilstede på første økt for at barna skal bli
trygge. Følgende er viktig:
• Foreldrene kan forklare barna hvorfor de går på katekese
og kan motivere dem.
• Foreldrene kjenner kateketen og stoler på ham/henne.
• Foreldrene erkjenner at det er deres ansvar å formidle
troen, derfor må de også involvere seg (det skal være
samspill mellom trosopplæring i hjemmet og katekesen).
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