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Tilgangur: 
Saga af sköpun Adams og Evu. Að læra að af sköpunarverki sínu elskar 
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Hugmynd að kennslustund: 
 

ADAM OG EVA SKÖPUÐ 

  

Í síðustu tímum töluðum við um sköpun Guðs. En við eigum ennþá eftir að tala 
um það þegar hann skapaði manninn. 

Teiknið síðasta tíma á töfluna áður en börnin koma inn í kennslustofuna. 

  

 

  

Þessar teikningar sýna hvernig Guð skapaði heiminn og allt sem í honum er. 

Spyrjið síðan: 

Hver skapaði allt sem þið sjáið á himni, á jörðu og í hafinu? 

Segið mér hvað þið sjáið á himni, á jörðu og í hafinu? 

Er þetta allt sem Guð skapaði? 

Ef við lítum í kringum okkur sjáum við að það eru til ýmsar jurtir. Vita þær að Guð 
skapaði þær? 

Nei, vegna þess að þær geta hvorki hugsað né skilið. 



Geta sólin, tunglið, stjörnurnar, jörðin og plönturnar þekkt Guð? Nei, vegna þess 
að þau geta ekki hugsað. 

  

Geta dýrin þekkt Guð? Þau geta séð öll fallegu trén, jurtirnar, blómin og öll dýrin, 
en þau geta ekki sagt: „Guð skapaði þetta allt.“ Þess vegna ákvað Guð að skapa 
einhvern með líkama og sál. Sálin getur ekki séð Guð en hún getur sagt: „Guð 
skapaði allt sem ég sé, jörðina, sólina, stjörnurnar, dýrin og plönturnar.“ 

Hver er þessi vera sem Guð skapaði? Jú, það var MAÐURINN. 

Guð mótaði líkama mannsins úr mold jarðar og kom sálinni fyrir í líkama hans. 

  

Teiknið mynd af manni: 

  

 

  

Látið börnin endurtaka þessa fullyrðingu: 

Guð skapaði manninn. 

Hvernig skapaði Guð manninn? 

Endurtakið eftir mér: 



Guð mótaði manninn úr mold jarðar og kom sálinni fyrir í líkama hans. 

Guð kallaði fyrsta manninn Adam. Bendið á manninn á teikningunni. 

Hvað hét fyrsti maðurinn? Adam. 

Guð skapaði Evu, fyrstu konuna, svo að Adam yrði ekki einn. 

Endurtakið eftir mér: Guð skapaði Adam og Evu. 

  

  

 

  

Af því að Guð er alls staðar var hann líka í sál Adams og Evu. 

Hann elskaði þau mjög mikið. 

Haldið þið að þau hafi vitað hvað Guð elskaði þau mikið? 

Já, þau vissu það mjög vel. Guð elskaði þau eins og faðir og móðir elska börnin 
sín. Þess vegna sendi Guð þau til Paradísar, en það er dásamlegur garður fullur af 
ávaxtatrjám. 

Guð gaf Adam og Evu allt sem hann hafði skapað, trén, dýrin, alla jörðina … 
Þegar þau vildu borða gátu þau borðað ávextina af fallegustu trjánum. Þau gátu líka 



notað dýrin ef þau þurftu þess, vegna þess að þau voru hvorki villt né grimm. Þau 
hlýddu Adam og Evu eins og hundurinn hlýðir manninum. 

 Spyrjið síðan börnin: 

Hvert sendi Guð Adam og Evu? 

Hverjum gaf Guð allt sem hann hafði skapað? 

Hvað borðuðu Adam og Eva? 

Voru þau hrædd við dýrin? 

Guð vildi að Adam og Eva hlýddu honum eins og góð börn hlýða foreldrum 
sínum. Hlýðið þið ekki pabba ykkar þegar hann segir við ykkur: „Ekki snerta 
eldavélina eða ofninn, því annars brennir þú þig“? 

Guð skipaði Adam og Evu að snerta ekki ávextina á trénu sem var í miðjum 
garðinum, en það var kallað „skilingstré góðs og ills“. 

 

 

Vinna barnanna 

  

Látið börnin teikna tré, sól og stjörnur. 

 



 

 

Markmið vikunnar: Látið börnin lofa að hlýða foreldrum sínum 
og kennurum. 

 


