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Tilgangur: 
Sköpunarsagan – Allt sem Guð skapaði er gott.  Við erum sköpun Guðs og 
verðum að vernda allt sköpunarverkið. Að læra hvað Guð gerði á sjö dögum 
sköpunarinnar. 
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Hugmynd að kennslustund: 

SKÖPUNIN: VERK GUÐS 

  

Teiknið mynd sem sýnir Guð. 

  

Spyrjið börnin: 

Hvers vegna teiknaði ég ekki augu, munn eða nef? 

Hvers vegna eru geislar í kringum höfuðið? 

Hvers vegna teiknaði ég geisla undir myndinni? 

Og hvað er undir myndinni? 

Ekkert. Það er vegna þess að fyrir löngu var ekkert til nema Guð. 

En samt vildi Guð skapa allt sem þið sjáið: Sólina, tunglið, jörðina, dýrin og alla 
mennina. 

Hvernig gerði hann það? 

Hvernig á að búa til lítinn pappírsbát? 

  

Búið til pappírsbát handa þeim. 

Sjáið þið þetta? 

Ef ég segi við ykkur: „Búið til bát handa mér,“ þá segið þið, „láttu mig þá fá 
pappír. Með því að nota hendurnar get ég búið til pappírsbát.“ 



En ef ég segi við ykkur: „Búið til bát handa mér án þess að nota pappír og án þess 
að nota hendurnar,“ hvað mynduð þið þá segja? 

Þið mynduð sennilega segja: „Það er ómögulegt!“ 

ENGINN GETUR GERT EITTHVAÐ ÚR ENGU. 

En lítið nú á töfluna. 

Mjög langur tími leið áður en Guð skapaði eitthvað. Guð getur gert allt sem 
honum sýnist og hann getur gert það úr engu. Allt sem hann þarf að gera er að 
segja: „Verði ljós,“ og um leið verður sólin til. 

Þegar eitthvað er gert úr engu er það kallað AÐ SKAPA. 

Endurtakið því eftir mér: 

Guð getur gert allt sem honum sýnist og hann getur gert það úr engu. 

Þegar eitthvað er gert úr engu er það kallað að skapa. 

Spyrjið börnin nánar um þessa útskýringu. 

Nú skulum við skoða hvernig Guð skapaði allt. 

Í upphafi skapaði Guð himin og jörð. (Á neðri hluta töflunnar skuluð þið teikna lárétta 
línu sem á að tákna jörðina.) 

  

  

  



  

Þá var myrkur alls staðar. Þar var ekkert ljós og Guð sagði: 

Verði ljós. 

Og um leið skein ljós alls staðar eins og þegar við kveikjum ljósið í dimmu húsi. 

Þá sagði Guð: 

Verði himinn (festing). 

  

Teiknið bogadregna línu undir teikningunni af Guði frá einni hlið töflunnar til hinnar. 

  

  

 Spyrjið svo: 

Hvað skapaði Guð? 

Sýnið mér hvar ég teiknaði festinguna (himininn). 

Hvar er jörðin. 

Hvað sagði Guð þegar hann skapaði ljósið? 

Þegar þið hafið hlustað á svör barnanna skuluð þið halda áfram með útskýringarnar. 

En vatnið huldi alla jörðina, svo að Guð safnaði vötnunum saman á einn stað og 
myndaði hafið. 



Teiknið hafið á töfluna. 

  

   

Skoðið þetta. Hvað er á jörðinni? 

Ekkert. 

Því sagði Guð: 

Verði jurtir, plöntur og tré. 

Og alls kyns gróður, jurtir og tré spruttu samstundis upp. 

Teiknið allt þetta á töfluna. 

  

 

  



Hvað  var  á himninum? 

Ekkert. 

  

Því sagði Guð: 

Verði tungl, sól og stjörnur. 

  

Sólin, tunglið og stjörnurnar birtust samstundis á himninum. 

Teiknið allt þetta á töfluna. 

  

Nú skulum við líta á töfluna. 

Var Guð búinn að skapa allt? 

Hvað vantar sem á að synda í sjónum? 

Hvað vantar sem á að fljúga um loftið? 

Hvað vantar sem á að hlaupa um á jörðinni? 

Þess vegna skapaði Guð allar þessar verur: Fiskana í sjónum, fuglana í loftinu og 
dýrin á landinu. 

Teiknið í fljótheitum mynd af þessu öllu á töfluna. 



 

  

Látið síðan börnin rifja upp það sem Guð skapaði á hverjum degi og bendið á töflunni á allt 
sem þau telja upp. Spyrjið: Hvað skapaði Guð í loftinu? Hvað skapaði hann á landinu? 
Hvað skapaði hann í sjónum? 

  

Vinna barnanna 

  

1.  Látið börnin gera afrit af teikningunni á töflunni. 
2.  Biðjið þau að lita myndina. 

  

 
 



 
 

skera og líma hvert frumefni sköpunar þangað 
sem verður að vera 
 


