
Gud skapte lyset. Lyset hjelper oss å se de 
menneskene som elsker oss. Takk, Gud, for 
at du skapte lyset slik at vi kan se.



Gud skapte verden Del 1: Leksjon 1

Hovedfokus
Gud skapte alt.  
(1. Mosebok 1,1; Johannes 1,3; 
Jesaja 42,5; Forkynneren 3,11)

Puggles foreldreplan
På Puggles-samlingen har barnet 
hørt om at Gud skapte lyset. 
Bruk derfor tid til å snakke om lys 
denne uken. Gud skapte lyset, 
ja, han har skapt alt i naturen! De 
aktivitetene og samtaleidéene 
vi foreslår, vil forsterke det barnet 
har hørt. De kan gjøres i hvilken 
som helst rekkefølge, og når og 
hvordan det passer dere aller 
best. 

Vi foreslår ofte at dere leser et 
bibelvers sammen. Dere trenger 
ikke lese hele verset, dere kan 
velge å lese bare en setning eller 
to. Fortell barnet at Bibelen er 
Guds bok, og at den inneholder 
Guds eget ord. Selv om barnet 
kanskje ikke forstår så mye av 
det dere leser, blir barnet kjent 
med Bibelen og det former gode 
bibelvaner i hjemmet deres.

Utstyr du trenger: stearinlys, 
lommelykt, andre lyskilder, Bibelen

Tips til foreldrerollen
Tenk, du har et splitter nytt, lite menneske i hjemmet, som lærer mye nytt om verden rundt seg i rekordfart. 
Som forelder har du enorm innflytelse. Du har den store gleden og ansvaret for å veilede dette lille barnet på 
oppdagelsesferden. Barnet stoler blindt på foreldrene sine de første årene av sitt liv. Hva ønsker du at barnet skal 
lære om livet? Hva vil du det skal vite om Gud og Jesus? (Ordsp. 22,6)

Dag 1
Gå ut sammen en solskinnsdag. Finn et sted hvor 
barnet ditt kan se sin egen skygge. Vis barnet hvordan 
skyggen «følger etter». Løp rundt og observer skyggen 
sammen. Tråkk på skyggen og be barnet ta på sin 
egen skygge. Snakk om at Gud skapte lyset og at han 
skapte alt i naturen. Hva gjør lyset? Det hjelper oss å se. 
Takk Gud for lyset, og for at vi kan ha det gøy med vår 
egen skygge. Snakk om at Gud skapte lyset, og at han 
skapte alt.

Dag 2
Tenn et lys, og slå av alle andre lys i rommet. Sitt på 
gulvet sammen med barnet ditt, og snakk om hvordan 
lyset hjelper oss å se. Be barnet ditt om å peke på 
øynene sine. Snakk om hva dere kan se ved hjelp av 
lyset. Ser dere hendene, føttene, fingrene og tærne 
deres? Takk Gud for hans omsorg og for at han har gitt 
dere øyne til å se med.

Dag 3
Gå ut like før solnedgang. Snakk med barnet om at 
dagen snart er over, og at sollyset snart vil bli borte 
fra himmelen. Se på solnedgangen sammen. Snakk 
om fargene på himmelen. Takk Gud for at han skapte 

både dagen og natten, at det er lyst når vi er våkne, 
og mørkt når vi skal sove. Finn frem noen fargeblyanter 
som matcher fargene fra solnedgangen og tegn 
solnedgangen sammen. 

Dag 4 
Lek med en lommelykt sammen i et mørkt rom. Vis 
hvordan barnet kan lage skyggefigurer med hendene 
foran lyset. Gjem en ting og let etter den, bare ved 
hjelp av lyset fra lommelykten (en pute, en leke, et 
bilde etc.). Snakk om at Gud skapte lyset, og at Gud 
skapte alt.

Dag 5
Gå på «lysjakt» med barnet ditt. (Gjør det enkelt for 
barnet og plassér lyskilder der det er lett å se dem.) 
Tell alle lysene dere ser sammen: lamper, stearinlys og 
lommelykter. Les 1 Mos 1,3 sammen. Vis frem én finger, 
og fortell om at Gud skapte lyset den første dagen. Vis 
frem Bibelen, og snakk om at det er Guds bok. Forklar 
at verset forteller oss at Gud skapte lyset.
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Gud skapte himmelen. Vi ser den sterke 
solen og de hvite skyene på himmelen. 
Takk, Gud, for at du skapte himmelen.



Gud skapte verden Del 1: Leksjon 2

Hovedfokus
Gud skapte alt. 
(1. Mosebok 1,1; Johannes 1,3; 
Jesaja 42,5; Forkynneren 3,11)

Puggles foreldreplan
Barnet har nå hørt om at Gud 
skapte himmelen. Ta dere tid til 
å se på himmelen på forskjellige 
tidspunkt i løpet av døgnet 
denne uken. De aktivitetene 
og samtaleidéene vi foreslår, 
vil forsterke det barnet har hørt. 
Aktivitetene kan gjøres i hvilken 
som helst rekkefølge, og på den 
måten det passer best for dere. 
Gud skapte himmelen, og han 
har også skapt alt!

Utstyr du trenger: liten kjele, vann, 
bomullsdotter, blått og gult papir, 
lim, bøker og blader, Bibelen.

Tips til foreldrerollen
Syns barnet ditt det er vanskelig å gå inn på Puggles-gruppen? Barn trenger gjerne tid for å bli trygg i en ny setting.  
Men Puggles-lederne er der for barnet ditt. Prøv å få kontakt med lederne og spill på lag med dem. Har de kapasitet til 
én til én-oppfølging, kan det gå bra å la barnet være der alene. Men mange i Puggles-alder trenger å ha foreldre eller 
andre trygge voksen-personer der i begynnelsen. Så bli gjerne med inn hvis barnet trenger det. Når barnet blir trygg 
både på de voksne og de andre barna, er det lettere å trekke seg unna og la barnet være alene. 

Dag 1
Ta med barnet ditt ut for å se på himmelen. Hva ser 
dere? Skyer? Fugler? Et fly? Les Sal 147,8 sammen. Forklar 
at det regner fra skyene for å vanne planter og trær. 
Hvis du bor på landet, eller har en hage, kan du forklare 
at plantene trenger vann. Vannet kommer fra regnet, 
som igjen kommer fra himmelen. Mennesker trenger 
også vann! Lek med vann sammen. Takk Gud for at han 
skapte himmelen.

Dag 2
Sett deg sammen med barnet ditt i en god stol foran 
vinduet mens det fremdeles er dagslys. Sett dere på 
nytt foran det samme vinduet etter det er blitt mørkt. 
Snakk om forskjellene. På dagen kunne dere se sollyset, 
nabohuset, gaten, skyene, osv. På kvelden kan dere 
bare se gatelys og kanskje noen lys fra vinduene til 
naboene, men ellers er det begrenset hva dere kan se. 
Er det klarvær, kan dere også se månen og stjernene på 
himmelen. Se opp på himmelen og snakk om det dere 
ser. Hvis det regner, snakk om hvordan regnet kommer 
fra skyene. Takk Gud for at han skapte skyer, og for at 
Gud skapte alt.
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Dag 3
Kok opp vann i en liten kjele. Finn på noe hyggelig mens 
dere venter på at vannet skal koke. Når vannet koker, vis 
«skyen» (dampen) som kommer ut av kjelen og snakk 
om at det er varmt. Småbarn forstår nok ikke konseptet 
damp, annet enn at dette er en «minisky», men det vil 
allikevel være spennende å se på. Takk Gud for regnet 
og skyene, og snakk om at Gud har skapt alt.

Dag 4 
Sett deg ned sammen med barnet ditt og bla i bøker 
og blader. Prøv å finne bilder av himmelen. Snakk om 
bildene. Skinner solen? Regner det? Er det lyn og torden? 
Les 1 Mos 1,8. Vis frem to fingre, og forklar at Gud skapte 
himmelen den andre dagen. Vis én finger, og gjenta at 
Gud skapte lyset den første dagen. Og snakk om at Gud 
har skapt alt.

Dag 5
Snakk om himmelen. Hva fins det der? (Skyer, fugler, 
solen, osv.). Lag en himmel sammen. Dere kan tegne og 
male, eller bruke et blått ark som bakgrunn og klippe ut 
en smilende sol fra et gult ark dere kan lime på. Dere kan 
for eksempel bruke bomullsdotter som skyer, glitter som 
stjerner osv.. La barnet ditt være med å lime og lage det 
til. Takk Gud for himmelen, solen og skyene og for at han 
skapte alt.


