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GUD KALLER MEG – HAN HAR GITT MEG LIVET 

 

TROSMÅL Barnet opplever at Gud er livets giver, og at alt vi er kommer fra 
Gud. 

KUNNSKAPSMÅL Barnet vet at Kirken tror at alt er skapt av Gud, og spesielt 
mennesket. 

EVNEMÅL Barnet kan synge første vers av "Alt er skapt av deg, å Gud" 

 

METODER Sang. Oppgaveark. 

HJELPEMIDLER Sangark. Lydfil med melodi. Tegnesaker. Arbeidsark 

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

 

Katekesens forløp 
 

INNLEDNING 
(10 min.) 

Sang 
Kateketen oppsummerer første time (Vi er kirke, vi tror på 
Gud – mamma, pappa, presten, alle barna). Kateketen 
forklarer hva denne timen handler om, at vi tror at Gud har 
skapt alt, og at han har skap deg og meg. Til hjelp skal vi 
lære en sang som handler om det. Kateketen deler ut ark 
med sangen illustrert i bilder (se Blilys). 
- Først snakker vi om hva sangen handler om (se på arket). 
- Deretter øver vi på ord og melodi (Melodi se Blilys). 

UTDYPING 
(20 min.) 

Aktivitet - tegning 
Etter sangen gjentar kateketen at sangen handler om at Gud 
har skapt alle ting. Kateketene forklarer neste aktivitet. Barna 
skal tenke på andre ting som finnes og som Gud har skapt. 

Samtale 
Kateketen innleder en kort samtale med barna om hva som 
er spesielt med mennesket, og spør hva barna synes. Noen 
temaer: vi kan tenke, lære oss nye ting, selv om vi ikke kan 
fly med kroppen vår kan vi lære oss å lage flymaskiner og fly 
på den måten, selv om vi ikke lever i vannet så kan vi lære å 
svømme, og til og med dykke under vann (kateketen kan gi 
flere eksempler 

Poeng 
Mennesket er helt unik og spesielt. Det er fordi mennesket 
ikke bare er skapt av Gud, men skapt til å ligne på Gud.  

Trinn: 1  
Tid: 45 min. 
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GUDS KALL 
(10 min.) 

Lek 
Kateketen forklarer at vi nå skal leke en lek som heter 
Kongen befaler (se Blilys).  

Poeng 
I sangen vi har lært synger vi at alt er skapt på Guds bud. Det 
betyr at han brukte sitt ord til å skape verden og oss. Når vi 
har lekt Kongen befaler, kan vi forklare at det er på samme 
måte Gud skaper og får ting til å skje. Han sier noe, så skjer 
det. Han sier «Det bli lys», og det blir lys. 
Siden vi er skapt til være som han, må vi også gjøre som han 
og det han sier til oss (nesten som i Kongen befaler). 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

Kateketen spør barna om de har lært noe nytt i dag. Om de synes 
var greit på katekesen. Om de har møtt og blitt kjent med noen 
nye. Kateketen sier også noe om at hun/han håper de kommer 
neste gang. Foreldrene får beskjed om neste katekesedag, og får 
annen praktisk informasjon.  
 

BØNN 

/AVSLUTNING 
Kateketen inviterer til å avslutte kateketesen med felles bønn og 
sang. Korstegn og «Alt er skapt av deg, å Gud».    

 
 
 

ANDRE 

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

 
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).  

 

 


