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JESU FØDSEL 

 

TROSMÅL Barnet er glad i Jesusbarnet. 

KUNNSKAPSMÅL Barnet vet at vi feirer Jesu fødsel til jul. 

EVNEMÅL Barnet kan synge første vers av julesangen: En krybbe var 
vuggen. 

 

METODER Bibelfortelling. Sang. Lek. Tegning. 

HJELPEMIDLER Figur av Jesus barnet. Utskrifter av krybbefigurer. Barnebibel. 

BØNN Korstegn. Tenning av lys på adventskrans. «Nå tenner vi det 
første lys» 

 

Katekesens forløp 
INNLEDNING 

(10 min.) 
Velkommen 

Kateketen begynner med å hilse på alle.  
Bønn 

Dette er i adventstiden og det er fint hvis man har anledning 
til å tenne adventslys, også hvis man bare har 4 stearinlys 
som kan representere adventskransen. Bønnen kan være 
Fader vår og riktig antall vers av «Nå tenner vi det første lys».   

Lek 
Kateketen deler klassen opp i to grupper og gjennomfører 
Speil-leken ((se Blilys). Når man starter leken kan man også 
sørge for at barna kjenner hverandres navn.  

Poeng  
Etter gjennomført lek innleder kateketen undervisningen ved 
å poengtere at vi mennesker er alle like fordi Gud har skapt 
oss slik. Videre at Gud også ville bli lik oss, det vil si bli et 
menneske. Det handler katekesen om i dag. At Gud ble et 
menneske som oss 
 

Trinn: 2  
Tid: 45 min. 
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UTDYPING 
(10 min.) 

Illustrasjon og samtale 
Kateketen viser frem en figur av Jesusbarnet og forteller 
videre om hvordan det hendte at Jesus ble menneske, og til 
og med et barn (kanskje noen av barna allerede kjenner til 
fortellingen, eller om Maria og Josef, eller hvor Jesus ble 
født).  

Bibelfortelling 
Samle barna rundt figuren av Jesusbarnet, eventuelt et bilde 
som er skrevet ut (se Blilys), og les fortellingen om 
Jesusbarnet fra en barnebibel. 

Sang 
Fortell barna at hele julen handler nettopp om dette, at Gud 
ble menneske og at det menneske er Jesusbarnet som ble 
født i Betlehem. Syng salmen «En krybbe var vuggen» 
sammen med barna. Gjenta første vers flere ganger. 
 

GUDS KALL 
(15 min.) 

Aktivitet 
Benytt resten av timen til å gjennomføre aktiviteten «Lag din 
egen julekrybbe» (se Blilys). Spill gjerne rolig advents- og 
julemusikk i bakgrunnen, men barna arbeider.  

  

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

Timen kan avsluttes med å gjenta salmen. 

 


