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Kāpēc jāmāca mazi bērni

Vienalga, vai esi iesācējs vai skolotājs ar pieredzi, tu esi izvēlējies ieguldīt savu laiku vienā no visauglīgākajām 
kalpošanām: mācīt mazus bērnus! Kāpēc jāmāca mazi bērni? Lietpratēji saka, ka pirmie pieci seši bērna dzīves gadi ir 
izšķirošie viņa attīstībā. Šajā laikā attīstās vēlme mācīties, radošās spējas un spēja izteikties, kas atstāj ietekmi uz visu 
mūžu. Intelekta attīstība, bērnam sasniedzot piecu gadu vecumu, ir jau pusē, tādēļ, mācot Bībeli maziem bērniem, 
viņos tiek ielikts ļoti svarīgs garīgs un intelektuāls pamats.

Garīgi: mazi bērni labprāt uzņem Bībeles patiesības un ir gatavi mācīties vispārīgi, vienkārši 
formulētas pamatdoktrīnas. Daži var būt gatavi pieņemt Jēzu kā Glābēju. Māci, atkārtojot 
un dodot iespēju bērniem atbildēt. Vienmēr paturi prātā, ka attiecības ar tevi kā skolotāju 
ietekmēs viņu attiecības ar Dievu. Lūdz par savu kalpošanu un uztici to Tam Kungam. Ļauj 
Viņa mīlestībai plūst caur tevi uz bērniem. Šajā materiālā caur aktivitātēm un dziesmām 
saprotami izskaidrotas Evaņģēlija pamatpatiesības, piemēram, par grēku.
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Fiziski: sāk attīstīties lielie muskuļi. Tāpēc maziem bērniem ir grūti pārāk ilgi nosēdēt. Viņiem ir 
nepieciešams laiks rotaļām, pietiekami daudz vietas kustībām un dažādas aktivitātes. Ļauj viņiem 
lomās izspēlēt Bībeles stāstu, ko māci. Bērni varēs izkustēties, un tas palīdzēs nostiprināt mācīto. 
Šajā materiālā atradīsi aktivitātes skečiem, skaitāmpantus ar kustībām un bērniem piemērotas 
kustības, kas sasaistītas ar Bībeles stundu, dziesmu un Bībeles panta mācīšanu.
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Mentāli: jautā, novēro un visu laiku mācās. Viņiem patīk to darīt, lietojot visas piecas maņas. 
Ir svarīgi izmantot dažādas metodes un materiālus, lai, iesaistot visas maņas, mācīšanos 
padarītu maksimāli efektīvu. Mazi bērni sacīto uztver burtiski, un viņiem nepieciešama 
vienkārša un skaidra terminoloģija – vārdi viņiem nozīmē to, ko tie izsaka. Tas gan nenozīmē, 
ka nekad nedrīkst lietot sarežģītākus vārdus. Ir svarīgi mācīt vārdus, kas ir Bībelē un ko 
viņi citur neiemācīsies, piemēram, „grēks”, „Glābējs” un „pielūgsme”. Šajā materiālā rūpīgi 
izmeklēti vārdi un to skaidrojums, kā arī dotas dažādas sensorās (sajūtu) aktivitātes. 
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Sociāli: mazo bērnu pasaule griežas ap viņiem un viņu vajadzībām. Viņi spēj skatīties 
tikai no sava skatu punkta. Izvairies no sacensībām un uzslavē par katru individuālo 
sasniegumu. Labs palīgs būs šajā materiālā piedāvātās idejas atkārtošanas spēlēm, radošās 
un papildu aktivitātes.Eg
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Emocionāli: mazi bērni ir ļoti jūtīgi un viņus var viegli sāpināt. Radi nodarbībā tādu atmosfēru, 
lai viņi varētu justies droši, pieņemti un mīlēti. Centies celt viņu pašapziņu, izsakot pozitīvus 
komentārus par viņu raksturu, par to, kā viņi aug un mācās strādāt. Mazi bērni uzticas, tādēļ 
svarīgi būt uzmanīgam un patiesam. Turi dotos solījumus un esi pastāvīgs, lai viņi jūt, ka var 
uzticēties. Šī materiāla galvenās tēmas, patiesības un pielietojums norāda bērniem uz patieso 
drošības un mīlestības avotu – personīgām attiecībām ar Jēzu Kristu. V
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Kādi ir mazi bērni
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Padomi mazu bērnu mācīšanā

Esi sagatavojies un organizēts

w Rūpīgi izpēti  nodarbības saturu un grafiku!

w Rūpīgi plāno laiku!

w Uzraksti plānu un ievēro  to! 

w Sakārto materiālus secībā.!

w Esi elastīgs, piemērojies savas grupas bērnu vajadzībām! 

w Esi gatavs traucējumiem un pārsteigumiem!

Izplāno laiku pirms nodarbības
Plānot laiku pirms nodarbības nozīmē, ka tu pirmais 
ierodies nodarbību telpā, lai, kad ierodas bērni, būtu jau 
sagatavojies. Tas ne tikai nāks par labu mācīšanai, bet arī 
ļaus parūpēties par bērnu drošību. Sagatavo vārdu zīmes. 
Tās var izgatavot no krāsaina kartona vai cita materiāla, 
kam piestiprināta drošības adata vai divpusējā līmlente. 
Sagatavo krāsojamos attēlus, bilžu grāmatas, stāstu 
un mūzikas ierakstus. Šīs aktivitātes var organizēt kā 
interešu centrus. Izvēlas aktivitātes, kas palīdz nostiprināt 
nodarbībai izvirzīto mērķi un atkārtot iepriekšējā stundā 
mācīto. Ieteikumi „sagaidīšanas” segmentā domāti laikam 
pirms nodarbības. Materiālā tam sniegtas vienkāršas, bet 
efektīvas idejas. Tam vajadzēs nedaudz sagatavoties. Ir 
labi, ja pirms nodarbības paredzēta kāda aktivitāte, bet, 
iespējams, vislabāk ir vienkārši ar viņiem aprunāties. 

Kā lietot šo materiālu
Šis stundu cikls ir daļa no Bērnu evaņģelizācijas 
apvienības materiāliem mazu bērnu mācīšanai. Mēs esam 
pārliecināti, ka mazi bērni var iepazīt Dievu!

Šī grāmata satur informāciju, kas tev nepieciešama, 
mācot bērnus.

Tajā ir iekļauts viss nodarbības teksts. Centies nelasīt 
no grāmatas un uzturēt acu kontaktu ar bērniem. 
Mācīta, nevis priekšā nolasīta nodarbība labāk aizsniegs 
bērnus un būs interesantāka. Skolotāji, kuriem ir vairāk 
pieredzes,  iespējams, uz tāfeles bērnu acu augstumā 
uzliks kādus attēlus un mācot atvērs Bībeli. Ja uzskates 
līdzekļi izvietoti uz tāfeles, tad skolotājs var brīvi vadīt 
dažādas aktivitātes.

Katrā nodarbībā ir vairākas iespējas aktīvi iesaistīties 
lomu spēlē, skaitīt skaitāmpantus ar kustībām un dziedāt. 

Pārliecinies, ka esi apzinājis savas grupas vajadzības, un 
izvēlies idejas, kas vislabāk atbilst tavai nodarbībai. 

Rakstu vietas ir citāti no Bībeles. Pantu izskaidrojumi un 
Bībeles pantu simboli jāpielāgo tulkojumam.

Šajā materiālā doti simboli, kas norāda uz aktivitāti.

Aktivitāšu simboli

Diesma Skečs Skaitāmpants 
ar kustībām
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Izveido rutīnu
Svarīgi, lai bērni zinātu, ko sagaidīt no katras aktivitātes 
un katra mācību posma. Tad viņi jutīsies droši. Katras 
nodarbības sākumā dots ieteicamais plāns, ko var lietot 
kā vadlīnijas. Centies to ievērot, bet atkarībā no bērnu 
reakcijas pielāgo atbilstoši situācijai. Ierastu gaisotni 
palīdzēs nodrošināt regulāras sākuma un nobeiguma 
dziesmas, spilveni sēdēšanai, noteiktām aktivitātēm 
ierādītas telpas daļas (piemēram, stāstu stūris, dziesmu 
stūris, rokdarbu stūris), dzejoļi ar vai bez kustībām, kas 
norāda uz konkrētām aktivitātēm.

Iesaisti bērnus
w Palīdzība – ļauj bērniem turēt dziesmu vārdus vai 

uzskati, izdalīt materiālus.

w Lomu spēles – bērniem patīk izspēlēt notikumus, 
par ko tiek runāts nodarbībā.

w Lūgšana – ļauj bērniem skaļi lūgt par konkrētām 
vajadzībām.

w Dziesmas ar kustībām un skaitāmpanti – dzied 
dziesmas ar kustībām, iekļauj skaitāmpantus ar 
kustībām.

w Jautājumi – gan mācot, gan atkārtojot, uzdod 
jautājumus. Ļauj arī bērniem kaut ko pajautāt. 

Iekļauj sajūtas
Maziem bērniem patīk mācīties caur sajūtām, tādēļ 
efektīvā nodarbībā būs darbs visām piecām maņām – 
redzei, dzirdei, ožai, garšai un taustei. Plānojot nodarbību, 
iedomājies pats sevi attiecīgajā stāstā. Kas būtu skāris tavas 
sajūtas, ja tu būtu viens no varoņiem? Ko tu būtu redzējis 
vai dzirdējis? Ko tu būtu saodis vai sagaršojis? Kādiem 
priekšmetiem tu būtu pieskāries, ko tu būtu sataustījis? 
Tas tev palīdzēs domāt radoši par to, ko tu varētu atnest uz 
nodarbību un ļaut bērniem piedzīvot. Daži piemēri:

w Redzēt – runā par uzskates materiāliem, ko tu lieto, 
un uzdod bērniem jautājumus par to, ko viņi redz.

w Dzirdēt – radoši lieto savu balsi, lai atainotu 
nodarbības varoņus. Ļauj bērniem izmantot viņu 
balsis, lai imitētu skaņas vai atkārtotu dialogu. Iekļauj 
dziesmas, lai nostiprinātu nodarbības saturu. 

w Pasmaržot – lieto aromātiskus priekšmetus, kas 
saistīti ar nodarbību (piemēram, ēdienu, garšvielas, 
smaržas). Ļauj bērniem iztēloties, ka viņi sajūt 

aromātu, kāds tur varētu būt bijis (piemēram, ēdiena 
gatavošana, ziedi, dzīvnieki).

w Sagaršot – ļauj bērniem nogaršot ēdienus, par kuriem 
tu esi runājis nodarbībā, un citu tautu ēdienus.

w Taustīt – nodrošini ar nodarbību saistītus objektus, 
kuriem bērni var pieskarties. Iekļauj dažādas formas 
un tekstūras, kā arī dabas materiālus. Ļauj bērniem 
turēt uzskates materiālus, Bībeles panta simbolus 
utt.

Lieto dažādus uzskates līdzekļus
Lieto attēlus un dažādas formas, izmēra un krāsas 
objektus. Pantu un dziesmu uzskati var parādīt dažādos 
veidos:

w Uzspraud tos uz kociņiem. 

w Pielīmē tiem magnētus un par tāfeli izmanto 
cepešpannu.

w Piestiprini pie auklas ar veļas knaģiem.

w Saliec aploksnē.

w Izkārto uz flaneļa tāfeles.

Māci ar dziesmu
Dziesmas dod iespēju izkustēties un palīdz tiem, kuriem 
ir grūti noturēt uzmanību. Nav svarīgi bērniem mācīt 
dziesmu vārdu pa vārdam. Vienkārši dziediet. Bērni 
iemācās dziesmas klausoties. Pat ja neesi muzikāli 
apdāvināts, centies iekļaut vairākas dziesmas. Mazi bērni 
bieži iemācās dziesmas daudz ātrāk nekā jebko citu.

Bieži atkārto
Nostiprini nodarbībā mācīto dažādos veidos. Atkārtošanai 
lieto spēles, dziesmas, lomu spēles, rokdarbus un 
„priekšmetu stundas”. Vari arī ļaut bērniem atstāstīt 
mācīto, rādot uzskati.

Esi draudzīgs 
Bieži smaidi. Runā ar bērniem, atrodoties viņu acu 
augstumā. Esi personīgs un centies pēc iespējas lietot 
bērnu vārdus. Izrādi interesi par katru bērnu kā indivīdu. 
Esi pacietīgs, iedrošini un uzslavē.
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Mācot divgadīgus un trīsgadīgus bērnus
Divgadīgiem un trīsgadīgiem bērniem ļoti daudz 
kas jāmāca. Daži šo vecumu sauc par „atklājumu 
gadiem”. Šajā vecumā bērni nobriest ļoti atšķirīgi, 
tādēļ mācot jābūt iejūtīgam un jāņem vērā katra 
bērna attīstības līmenis.

Nodarbības grafiks
Ik pēc katrām divām vai trīs mācīšanas minūtēm 
jāiekļauj aktivitāte.

Bībeles stāsts
Daudz atkārtojiet. Vienu stāstu atkārtojiet divas 
četras reizes un tikai tad ķerieties pie nākamā. 

Dziesmas
Izvēlies divas vai trīs dziesmas. Nodarbībā katru 
dziesmu dziediet vairākas reizes. Ja dziesmas laikā 
tiek turēta uzskate, tad dod iespēju to paturēt 
katram bērnam. Tādēļ var nākties dziedāt ilgāk.

Bībeles pants
Mācot mazajiem Bībeles pantus, atslēga ir 
atkārtošana. Saki īsu frāzi un liec, lai bērni to 
atkārto. Ja grupa ir maza, lai Bībeles pantu 
atkārto katrs bērns. Balviņām vari lietot uzlīmes. 
Atkārtojiet vienu un to pašu pantu vairākās 
nodarbībās, līdz  bērni to ir iegaumējuši.

Nemainīga disciplīna
Esi mīlošs, tomēr stingrs, kad runa ir par disciplīnu, 
sagaidi no bērniem to, ko viņi var izpildīt. Atceries, 
ka maziem bērniem ir nepieciešams daudz kustību 
un iespējas izteikties. Kad rodas disciplīnas problēma, 
uzmanies, ka tu disciplinē uzvedību, nevis bērnu (jo 
problēma ir nevis bērns, bet nepiemērota uzvedība). 
Paturi prātā – disciplīnas problēmas mazināsies, ja būsi 
labi sagatavojies un dosi bērniem iespēju izteikties.

w Skaidri definē noteikumus un konsekventi tos ievēro. 
Katras nodarbības sākumā atkārto noteikumus, ja 
iespējams, parūpējies par vizuālu atgādinājumu. 
Nosaki, cik bērnu var darboties katrā aktivitātē vai 
aktivitāšu centrā.

w Vadi pozitīvi, sakot bērniem, kas viņiem jādara. 
Nesaki tikai, ko nedrīkst darīt. Saki „dari tā” tā vietā, 
lai sacītu „nedari tā”.

w Ja kāds bērns slikti uzvedas, pajautā, vai viņam 
ir nepieciešams laiks, lai padomātu, kāda būtu 
pieņemama uzvedība. Ja apdomāšanās laiks ir 
nepieciešams, ļauj viņam pasēdēt dažas minūtes (tik 
minūšu, cik bērnam gadu) vienatnē. Pēc tam pajautā, 
vai viņš ir gatavs uzvesties, kā nākas, ja atbilde ir 
apstiprinoša, tad ļauj viņam atkal piedalīties.  

w Ieplāno, ka blakus bērnam, kurš parasti traucē 
nodarbības, sēž palīgs. Bieži vien pietiek pieskarties 
bērna rociņai, lai viņš atkal koncentrētos.
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Kādēļ mazi bērni jāved pie Kristus?
Vai mazi bērni var tikt glābti? Kungs Jēzus sacīja: „Ja jūs 
netopat  kā bērni, jūs nenāksit  Debesu valstībā” (Mateja 
18:3). Jēzus deva glābšanas apsolījumu „ikvienam, kurš 
tic” (Jāņa 3:16) bez jebkādiem ierobežojumiem. Viņš 
runāja par mazajiem, kuri Viņam tic, un ka viņiem 
nevajag darīt pāri (Mateja 18:6).
Širleja Visnere, kura vairākus gadus kalpoja kā skolotāja 
un rakstīja žurnālam „Evangelizing Today’s Child”, bērnu 
atbildību pamatoja ar citātu no Jēkaba vēstules 4:17: „Tad 
nu, kas zina labu darīt un to nedara, tam tas ir par grēku.” 
Viņa uzsvēra: „Ikviens normāls bērns, vēl nesasniedzis 
piecu gadu vecumu, prot atšķirt labu no slikta. Viņš 
jau agri iemācās, ka ir konkrēta rīcība, kurai seko sods. 
Bērnam var viegli iemācīt, ka Dievs šādu nepaklausību 
sauc par grēku un ka nekas nespēj grēku izpirkt.”
Statistika liecina, ka 85 % no tiem, kas izvēlas Kristu 
par Glābēju, to izdara 4–14 gadu vecumā. Džošs 
Makdauvels (McDowell) par to izteicies šādi: „Iespējams, 
ka turpmāko piecu gadu laikā tie būs jau 95%.” Viņš arī 
paredz, ka šis laika sprīdis visticamāk samazināsies līdz 
4–8 gadiem. Ir skaidrs, ka mums jāaizsniedz bērni agri 
un ka tam ir priekšrocības. Daudzi kristiešu vadītāji tika 

glābti pirmsskolas vecumā. Piemēram, Korija Ten Būma 
tika glābta piecu, misionāre Emija Kārmaikla – trīs gadu 
vecumā. Doktoram Džeimsam Dobsonam bija trīs gadi, 
kad viņš kļuva par Dieva bērnu. 
Vairumam bērnu, kuri pieņem Kristu ļoti agri (pirmsskolas 
vecumā), ir bijusi privilēģija ģimenē piedzīvot kristīgu 
audzināšanu.
Mūsu primārais mērķis ir evaņģelizēt bērnus. Kā uzsver 
doktors Hovards Hendriks: „Sagaidīt, ka bērns dzīvos 
kristieša dzīvi, kamēr vēl tāds nav, nozīmē viņu izsmiet. 
Līdz tam brīdim, kad Svētais Gars neiemājo cilvēka sirdī, 
viņš nespēj dzīvot Dievam patīkamu dzīvi.”
Marka 16:15 Jēzus pavēl sludināt Evaņģēliju visai 
radībai. Tas iekļauj bērnus. Dāvids Livingstons, slavens 
skotu misionārs un pētnieks, sacīja: „Mūsu uzdevums 
ir mācīt bērniem par grēku un par Glābēju, nerunājot 
par konkrētu vecumu, kurā var pieņemt Jēzu. Savā laikā 
Svētais Gars pārliecinās par grēku.” Dievs ir spējīgs vilkt 
bērnu pie Sevis. Varbūt tevi māc šaubas, vai bērns spēj 
komunicēt ar Dievu, bet par to gan vari būt pavisam 
drošs – Dievs spēj komunicēt ar bērnu!

Mazi bērni un glābšana
Strādājot ar pirmsskolas vecuma bērniem, mēs Bībeles 
patiesību liekam viņu prātā „ķieģelīti pa ķieģelītim”. 
Katras nodarbības mērķis ir, lai bērni saprastu mācīto 
un padziļinātu iepriekš apgūto.  Tādā veidā bērniem 
tiek mācīti Evaņģēlija pamati un vēl daudz kas vairāk.  
Mācot paļaujies uz Svēto Garu, ka Viņš bērniem dos 
garīgu izpratni un vedīs viņus pie Kristus. Taču nedrīkst 
aizmirst, ka pirmsskolas vecuma bērni vēlas izpatikt 
skolotājam, tādēļ izvairies no metodēm, kas to varētu 
izprovocēt.

Ja bērnam ir jautājums, atbildi tā, lai viņš var saprast, 
citādi viņš pārjautās vai viņam radīsies cits jautājums. 
Ļauj bērnam noteikt tempu un uzmanies, ka neuzspied 
viņam apliecināt ticību. Ja bērns ir sapratis Evaņģēliju 
un vēlas uzticēties Jēzum, apskati „padomdošanas 
atslēgjautājumus” (pēdējais vāks).
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Veidošanas masa, māls, instrumenti un kostīmi
Radošās aktivitātēs bērni no veidošanas masas vai māla var gatavot priekšmetus, kas saistīti ar nodarbību. Tas 
palīdzēs atkārtot nupat mācīto. Ritma instrumenti ļaus bērniem aktīvi iesaistīties ritma grupā vai slavēšanā. Savukārt 
pārģērbšanās kostīmos mazajiem palīdzēs iejusties dažādu varoņu lomās.

Veidošanas masa
1 glāze miltu

½ glāzes sāls

2 ēdamkarotes krējuma

2 ēdamkarotes augu eļļas

1 glāze ūdens, kam pievienota pārtikas krāsviela

Papildus: pārtikas krāsviela, vaniļa, kanēlis vai cits 
aromāts, spīdumi

Saliec visas sastāvdaļas lielā mērces pannā un maisi 
vidējā karstumā, līdz mīkla izveidojas kā bumba. Ļauj 
tai atdzist, tad mīci tik ilgi, līdz tā ir gluda.

Uzglabā plastikāta maisiņā, no kura ir izspiests gaiss.

Rokdarbu māls
200 g kukurūzas miltu

2 ¼ litri ūdens

400 g sodas

Samaisi visas sastāvdaļas vidējā mērces pannā. Sildi un 
maisi vidējā karstumā, līdz veidojas mīklai līdzīga masa. 
Uzliec to uz iepriekš ar kukurūzas miltiem nokaisītas 
virsmas un samīci. Pārklāj ar mitru audumu un glabā 
plastikāta maisiņā. Mālu var lietot rokdarbiem, kad tas 
nožuvis, var krāsot.

Ritma instrumenti
No mājsaimniecības priekšmetiem izveido vienkāršus 
ritma instrumentus un izdekorē ar uzlīmēm, krāsainu 
līmlenti, spīdumiem, flomāsteriem, krītiņiem vai citiem 
materiāliem. (Dari to pirms nodarbības vai arī lieto kā 
radošo aktivitāti bērniem.) Pārliecinies, ka traukiem/
instrumentiem, kuros iepildīti rīsi vai pupiņas, ir kārtīgi 
aizgriezti vāciņi.

w Ar pupiņām vai rīsiem pildītus plastikāta trauciņus 
var lietoti kā šeikerus.

w Nelielu kastīti, kurai viens sāns ir atvērts un pāri tam 
nostiepta gumija, var izmantot kā arfu.

sašūt

sa
šū

t

w Tūtiņas var izmantot kā pūšamos instrumentus.

w Auzu pārslu kastītes var lietot kā bungas.

w Divus kociņus var izmantot kā bungu vālītes.

w Lentās iekārti zvaniņi.

w Plastikāta trauciņus ar sānos izdurtiem caurumiņiem, 
kuros ar diegu vai lentu iestiprināti zvaniņi/zvārgulīši, 
var lietot kā tamburīnus.

w Koka klucīšus, kam vienā malā pielīmēts smilšpapīrs, 
var izmantot kā ritma instrumentu.

Bībeles kostīmi
Šo togu var lietot abu dzimumu Bībeles tēli. Derēs jebkurš 
materiāls, tikai nolīdzini asās malas. Bērniem paredzi trīs 
izmērus: mazu (60x120 cm), vidēju (70x152 cm), lielu 
(75x160 cm). (Pieaugušajiem un jauniešiem vajadzīgo 
izmēru atrod eksperimentējot.) Katrai togai vajadzēs 
auklu vai auduma jostu apsiešanai. Vienkāršākus kostīmus 
var pagatavot no papīra iepirkuma maisiņiem. Izgriez 
caurumus, kur izbāzt rokas un galvu. 

Locījums

Iegriezum
s

60 cm

120 cm
 

Locījums
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Nodarbības plānošana

Tālāk dots ieteicamais grafiks, kā saplānot 30 minūšu, vienu vai divu stundu garas nodarbības reizi nedēļā vai 
katru dienu. Ja vadi nodarbības vienreiz nedēļā, tev nepietiks laika izmantot visas dotās aktivitātes. Tās vari ieteikt 
skolotājiem, kuri māca katru dienu, lai nostiprinātu to, ko esi mācījis savā nodarbībā. Draudzē šīs idejas labi derēs 
nedēļas vidus dievkalpojumos vai kādās citās tikšanās reizēs.

Ja māci bērnus piecas dienas nedēļā, izvēlies vienu no trīs plāniem atkarībā no tā, cik daudz laika ir tavā rīcībā. Ja 
nodarbībai atvēlētas tikai 30 minūtes, sadali Bībeles pantus un Bībeles nodarbības no pirmdienas līdz ceturtdienai 
pēc tālāk dotā parauga. Atkārtošanu tad ieplāno katras nedēļas beigās. 

1. diena
Bībeles pants

2. diena
Bībeles stundas

1. daļa

3. diena
Bībeles stundas 

 2. daļa

4. diena
Bībeles stundas 

3. daļa

5. diena
Atkārtošana

Grafiks
(Minūtēs, ja nav norādīts citādi.)

Nodarbības sadalījums 30 minūtes 1 stunda 2 stundas

Sagaidīšana Laiks pirms 
nodarbības 

Laiks pirms 
nodarbības 

Laiks pirms 
nodarbības 

Lūgšana - 5 5

Bībeles pants 5 5 10

Izkustēšanās* 5 5 5

Bībeles stunda** 15 15 20

? Atkārtošana 5 5 10

Priekšā lasīts stāsts vai pielietojums - 5 5

Uzkodas - - 10

Radošās aktivitātes - 15 20

Papildu aktivitātes - - 25

Došanās mājās *** - 5 10

* Lieto ieteiktās izkustēšanās aktivitātes vai dziediet dziesmas ar kustībām.
** Iekļauj vai izlaid teatrālas aktivitātes, lai iekļautos laikā.
*** Gaidot vecākus, palīdzi bērniem sakārtot telpu, atkārto Bībeles pantus un dziedi dziesmas.
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Bībeles pants ar kustībām un mūziku 

1. un 2. nodarbība 1. Mozus 1:1 
Dziediet pantus „Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.”

1. Mozus 1:1

Ie  -  sā   -  ku - mā   Dievs  ra   -  dī  -  ja      de - be - sis    un

ze  -  mi.    Raks -tīts      tas      ir   pir -  ma - jā        Mo     - zus

  grā   -  ma    -  tā            viens    un  viens,      viens     un  viens.
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3. un 4. nodarbība 1. Mozus 1:31 
Dziediet pantu  „Dievs uzlūkoja visu, ko Viņš bija darījis, un.. tas bija ļoti labs”

„Dievs” „uzlūkoja visu,” „ko Viņš bija radījis,” „un.. tas bija ļoti labs”
Norāda uz augšu, tad atver 
plaukstu un nolaiž to uz leju 

priekšā krūtīm

Ar atvērtām plaukstām 

krūšu augstumā „zīmē” apli

Pirkstus savelk dūrēs, ko 
saliek vienu uz otras, pēc 

tam plaukstas atver un 
pavirza uz sāniem

Noskūpsta labās rokas 
pirkstgalus un tad ar kreisās 
rokas plaukstu uzplikšķina 
pa labās rokas plaukstas 

virspusi

5. un 6. nodarbība Romiešiem 3:23 
Dziediet pantu  “...visi ir grēkojuši, un visiem trūks dievišķās godības.”
  (Instrukcija „Nosauktās krāsas pieceļas” iekļauta abās nodarbībās.)

Bībeles pants ar kustībām un mūziku  (turpinājums)
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      Bībelei es ticu
1 (1) Bībelei es ticu. (atkārtot)
 (1) Bībelei es ticu. Tā ir Dieva Vārds.
2 (2) Jēzum es ticu. (atkārtot) 
 (2) Jēzum es ticu; Viņš ir Dieva Dēls. 

3 (3) Mira Viņš pie krusta. (atkārtot) 
 (3) Mira Viņš pie krusta. Jēzus manis dēļ.

4 (4) Augšām Viņš cēlās. (atkārtot) 
 (4) Augšām Viņš cēlās. Lai mēs dzīvotu.

5 (5) Drīz Jēzus atkal nāks. (atkārtot)
 (5) Drīz Jēzus atkal nāks. (4) Ņems mūs līdzi sev.

Kustības: (1) Turiet rokas kā atvēru grāmatu. (2) Norādiet 
uz augšu. (3) No rādītājpirkstiem izveidojiet 
krustu. (4) Paceliet rokas ar plaukstām uz augšu. 
(5) Norādiet no augšas uz leju. 

By Hubert Mitchell. © 2001 Child Evangelism Fellowship Inc. All rights reserved.

 Mans Dievs tik daudz ir devis
Solo: Mans Dievs tik daudz ir devis, ir devis ļoti 

daudz, tik daudz ir devis, ir devis ļoti daudz, tik 
daudz ir devis Viņš man, un es slavēju To!

1.  (solo) Viņš mieru deva man, un es slavēju To! Viņš 
mieru deva, un es slavēju To! 

(visi) Mans Dievs tik daudz ir devis, ir devis ļoti 
daudz, tik daudz ir devis, ir devis ļoti daudz, tik 
daudz ir devis Viņš man, un es slavēju To!

2. (solo)  Viņš prieku deva man, un es slavēju To! Viņš 
prieku deva man, un es slavēju To!

(visi) Mans Dievs tik daudz ir devis, ir devis ļoti 
daudz, tik daudz ir devis, ir devis ļoti daudz, tik 
daudz ir devis Viņš man, un es slavēju To!

3. (visi) Viņš draugus deva man, un es slavējo To! Viņš 
draugus deva man, un es slavēju To! 

(visi) Mans Dievs tik daudz ir devis, ir devis ļoti 
daudz, tik daudz ir devis, ir devis ļoti daudz, tik 
daudz ir devis Viņš man, un es slavēju To!

 Kas ir visu radījis?
1. Kas ir  (1) visu radījis?

 (2) Zvaigznēm ceļu nospraudis?

Piedziedājums

 (3) Debess Tēvs, (4) mums dārgais.

2. Kas liek (5) lietutiņam līt?

 Saulei koši  (6) uzsmaidīt?

3.  Kas mūs  (7) visus mīlējis?

 Laimē grib (8) mūs  aizvadīt?

Cik labs ir Dievs
1.  Cik labs ir Dievs. Cik labs ir Dievs. Cik labs ir 

Dievs – stāstiet visiem to.

2. Viņš vadījis. Viņš vadījis. Viņš vadījis un vadīs mūs.

Mans Dievs ir tik liels
(1) Mans (2) Dievs (3) ir tik liels (4) tik spēcīgs un 

varens, (5) it viss (2) Viņam  iespējams ir. (Atkārto 
2 reizes.)

(6) Gan kalni (2) Tam pieder, (7) gan upes un (8) 
jūras,  (9) zvaigznes  par  godu Tam mirdz. 

(1) Mans (2) Dievs (3) ir tik liels (3), tik spēcīgs un 
varens, (4) it viss (2) Viņam (5) iespējams ir.

Kustības: (1) Norādi uz sevi. (2) Ar plaukstu norādi uz  
augšu.(3) Pastiepies pirksgalos un rokas pacel uz 
augšu. (4) Demonstrē roku muskuļus.  (5)  Ar 
abām rokām zīmē lielus lokus. (6) Pirkstu galus 
saliec kopā virs galvas. (7) Ar elkonī saliektu roku 
rādi viļņotu līniju. (8) Abas rokas plaši izplet. (9) 
Pamīšus plaukstas savelc dūrēs un pēc tam plaši 
izplet pirkstus. 

Dziesmu vārdi un kustības
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Radīšanas dienas
(Lieto uzskati PCRE-k un PCRE-p)

(1) Pirmā diena. Dievs radīja (2) gaismu. (1) Otrā 
diena – (3) debesis un gaisu. 

(1) Trešajā dienā Dievs radīja (4) sausumu un augus 
(5). 

(6) Sauli, mēnesi un zvaigznes – (1) ceturtajā,

(7) Putnus un (8) zivis (1) dienā piektajā. 

Un (1) sestajā – Dievs radīja dzīvniekus (9) un 
cilvēkus (10)!

Kustības: (1) Parādi attiecīgo pirkstu skaitu. (Var neievērot 
pirmsskolas vecuma bērni.) (2) Aizklāj acis ar 
plaukstām un tad strauji atrauj rokas no acīm. 
(3) Pavēdini sev ar plaukstu. (4) Notupies un 
pasit pa grīdu. (5) Saliec kopā plaukstas un, 
viegli šūpojoties, izstiepis kopā saliktās rokas 
virs galvas, celies augšā. (6) Ātri atver un aizver 
plaukstas, turot tās virs galvas. (7) Vicini sānis 
izstieptas rokas kā spārnus. (8) Saliec plaukstas 
kopā un kustini tās, kā peld zivis. (9) Ieturi pauzi, 
lai parādītu dzīvnieka, ko bērni izvēlas, skaņu 
vai kustību. (10) Pieskaries pie krūtīm ar pirkstu 
galiem un tad izplet rokas virs galvas.  

By Shirley Person. © 2003 Child Evangelism Fellowship® Inc. All rights reserved.

Skaitāmpants ar kustībām 
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1. stunda
Dievs	rada	gaismu,	jūras,	debesis	un	gaisu	(pirmā	un	otrā	diena)	

Rakstu	vieta	skolotājiem	1. Mozus 1:1-8

Centrālā	patiesība Bībele mums māca, ka Dievs ir Radītājs

Pielietojums Atpestītiem un neatpestītiem: Dievs rūpējas par Savu radību

Bībeles	pants „Iesākumā Dievs radīja Debesis un zemi.” (1. Mozus 1:1)

Nodarbības	sadalījums Kas	nepieciešams Kas	jādara

Sagaidīšana w Mūzikas CD un CD 
atskaņotājs

w Vārdu zīmītes (73. lpp.)
katram bērnam

w Metramērs
w Vannasistabas svari

Sagaidīšana Ieslēdz klusu mūziku. Sasveicinies ar bērniem, 
saucot viņus vārdā un pasniedzot katram vārda 
zīmīti 

Aktivitātes „Atšķirīgs vai līdzīgs”
                       Ļauj bērniem nosaukt, kādā veidā viņi atķiras 

viens no otra – vārdi, dzimumi, augumi (izmanto 
metramēru), svars (izmanto svarus), matu krāsa, 
drēbes utt. Tad ļauj bērniem pateikt, kas viņiem 
ir līdzīgs, vienāds – runa, spēja staigāt, apģērba 
krāsas utt. Atgādini, ka Dievs viņus mīl, vienalga, 
vai viņi ir atšķirīgi vai līdzīgi  

Lūgšana w Mūzikas CD un CD 
atskaņotājs; dziesmu 
grāmata vai vārdi (15. lpp.)

w Dziesmas „Es varu iepazīt 
Dievu” kustības

w Ziedojumu grozs vai 
trauks

Dziesma  „Cik labs ir Dievs” (1. pants )
Lūgšana Vadi bērnus lūgšanā: „Mīļais Dievs, paldies Tev, 

ka Tu mīli mūs. Paldies Tev, ka Tu mūs visus esi 
radījis tik īpašus. Jēuzs Vārdā. Āmen”

Dziesma „Mans Dievs ir tik liels”
Ziedojumi (nav obligāti) – Padod apkārt grozu vai trauku 

un ļauj bērniem salikt ziedojumus. (Pārliecinies, 
ka vecāki ir informēti, kā tiks lietota ziedotā 
nauda)

Bībeles pants w PCRE- R1, PCRE-R2, 
PCRE-R3 un PCRE-R4 
(70. lpp.)

w Instrukcija (20. lpp.)
w Notis (13. lpp.)
w Veidošanas masa vai māls
w Globuss (vai bumba) un 

lāpa

Pants 1. Mozus 1:1
Atkārtošana „Dziediet pantu”

Izkustēšanās w Mūzikas CD un CD 
atskaņotājs; dziesmu 
grāmata vai vārdi            
(15. lpp.)

Aktivitāte „Dievs mani ir radījis īpašu”
                         Es varu staigāt (soļojiet uz vietas).
                        Es varu lēkāt ar abām kājām (lēkājiet uz vietas).
                       Es varu palēkties uz vienas un tad uz otras kājas 

(palēcieties uz vietas).
                        Es varu skriet (skrieniet uz vietas).
                        Es varu staigāt uz pirkstgaliem (soļojiet uz vietas)
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Nodarbības	sadalījums Kas	nepieciešams Kas	jādara

Bībeles stunda w Nodarbības teksts (21. lpp.)
w PCRE1-1, PCRE1-2, 

PCRE1-3, PCRE1-4, 
PCRE1-5, PCRE1-6

w PCRE-k un PCRE-1
w Mūzikas CD un CD 

atskaņotājs; dziesmu 
grāmata vai vārdi (15. lpp.)

w Dziesma „Bībelei es ticu” 
ar uzskati 

w Attēli ar sauli, mēnesi, 
kokiem, puķēm, 
dzīvniekiem un cilvēkiem

w Veidojamā masa vai māls
w  Globuss (vai bumba) un 

lāpa

Stunda „Dievs rada gaismu, jūras, debesis un gaisu (pirmā 
un otrā diena)”.

                    Māci vai nu visu nodarbību vienā reizē, vai pa 
daļām 

? Atkārtošana w Katram bērnam papīra 
vēdeklis (veidojiet 2,5 cm 
locījumus, sākot no krāsainā 
papīra lapas īsākās malas). 
Salīmējiet kārtīgi vēdekļa 
apakšējo malu 

w Jautājumi (23. lpp.)

Spēle „Sajūtiet vēju”
                         Katru reizi, kad bērns atbild uz jautājumu, visi 

pārējie bērni vicina savus vēdekļus, radot vēju. 
Atgādini viņiem, ka Dievs otrajā dienā radīja 
gaisu

Lasīšana priekšā w Skaļi lasāmais teksts    
(24. lpp.)

w  Pleds/paklājs

Aktivitāte  Ļauj bērniem sajusties kaut kā īpaši. Piemēram, 
sasēdini uz „stāstu paklāja” 

Uzkodas w Uzkodas pēc jūsu izvēles 
(paturi prātā, ka bērniem 
pret kādu produktu var 
būt alerģija)

Pārtraukums Lai bērni var aiziet uz tualeti un pēc tam 
nomazgāt rokas

Lūgšana Vadi lūgšanu, pateicies Dievam par ēdienu
Uzkodas Laiks, lai pārrunātu un atkārtotu nupat mācīto. 

(Piezīme: ēdienu var dot arī nodarbības laikā, 
lai uzlabotu mācīšanos, taču porcijām jābūt ļoti 
mazām un tām nevajadzētu aizvietot regulārās 
uzkodas)

Radošās 

aktivitātes 

(izvēlieties 

vienu)

w Katram bērnam pa 
vienam baltam un 
melnam 20 cm diametra 
aplim 

w  Līmes zīmuļi
w  Katram bērnam pa darba 

lapai
w  Krāsainie zīmuļi vai 

flomāsteri
w  Vates pikas
w  Veidojamā masa vai māls 

(8. lpp.)

Rokdarbs „Lai top gaisma” 
                          Pamāci katram bērnam, kā pārlocīt melno apli 

tieši uz pusēm. Lai viņš pusi melnā apļa apsmērē 
ar līmi un tajā vietā pielīmē balto apli. Tad, 
aizverot melno apli, tas pilnībā pārklās balto. 
Bērns var teikt – Dievs teica: „Lai top gaisma”, 
kad viņš pārloka atkal melno apli tā, lai redzama 
puse no baltā un puse no melnā apļa

Aktivitāšu lapa*  „Dievs radīja gaismu, jūras, debesis un gaisu”
                               Palīdzi bērniem pārplēst uz pusēm vates pikas 

un pielīmēt tās debesīm kā mākoņus
Veidojamā masa  „Pasauli Dievs radīja”. Palīdzi bērniem izveidot 

bumbas, kas attēlotu pasauli
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Nodarbības	sadalījums Kas	nepieciešams Kas	jādara

Papildu 

aktivitātes 

(izvēlies 

vienu)

w Dienas un nakts attēli 
(74.–75. lpp.) vai žurnāli, 
katalogi, vai kādi citi 
attēli, kur redzama diena 
un nakts

w Ātri pagatavojamas kūkas 
mīkla

w Bļoda mīklas sajaukšanai
w Koka karote
w Kūkas forma

Spēle „Diena un nakts”
                             Lai bērni pa visiem sašķiro attēlus divās kaudzītēs: 

vienā, kur attēlota diena, otrā, kur nakts. Tikmēr 
pārrunājiet, kā Dievs radīja dienu un nakti. Ko 
mēs darām pa dienu un ko pa nakti? Nobeigumā 
pateicieties Dievam par dienu un nakti

Aktivitāte Priekšmetu stunda „Radīšana”
                         Esmu priecīga, jo šodien mēs gatavosim manu 

mīļāko kūku! (Skaļi nolasi instrukciju: „Kāds 
bērns ber bļodā sagatavotās sastāvdaļas, bet 
pārējie bērni tikmēr maisa. Pēc tam kad visas 
sastāvdaļas ir pievienotas, izliecieties, ka mīklu 
ieliekat kūkas formā.) Mēs uztaisījām savu kūku 
no tā paša, no kā Dievs uztaisīja pasauli. Vai 
jūs atceraties, no kā Dievs izveidoja pasauli? 
(No nekā – Dievs runāja.) Es izlasīju recepti, 
un mēs izlikāmies, ka gatavojam kūku, bet mēs 
neko neradījām. Tikai Dievs var kaut ko radīt 
no nekā

* Angļu valodā pieejams internetā  www.cefonline.com
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Bībeles	panta	mācīšana
Bībeles pants

„Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.” (1. Mozus 1:1)

Ievads
Ko jūs darījāt šīs dienas sākumā?
Ļauj bērniem atbildēt.
Bībele mums māca, ko Dievs darīja radīšanas sākumā.

Iepazīstināšana
Vārdi, kas ir rakstīti Bībelē, sakārtoti pantos. Lai tos varētu vieglāk 
atrast, katram ir savs numurs. Šodien mūsu pants ir no 1. Mozus 
grāmatas 1:1. Tas ir pašā Bībeles sākumā – pirmais pants, pirmajā 
nodaļā, pirmajā Bībeles grāmatā!
Pasakiet adresi visi kopā trīs reizes – pirmo reizi, izliekoties, ka guļat 
gultā, tad pieceļoties sēdus, tad jau kājās, pilnīgi pamodušies. 
Paaicini kādu bērn, lai palīdz atšķirt Bībeli atzīmētajā vietā 1. Mozus 
1:1 un atrast pantu. Izlasi pantu, tad parādi PCRE-R1, PCRE-R2, 
PCRE-R3 un PCRE-R4 attēlu.

Izskaidrojums
Iesākumā Dievs – Iesākumā, pirms kaut kas tika radīts, Dievs jau 
tur bija. Dievs vienmēr ir bijis dzīvs. 
Radīja – tas nozīmē „izveidoja no nekā”. Mēs varam kaut ko 
izveidot tikai no kāda materiāla. (Parādi veidojamo masu vai mālu.) 
Šī veidojamā masa sastāv no miltiem, sāls un ūdens. Man vajadzēja 
recepti (pamācību), kā to pagatavot. Kad Dievs radīja, Viņam 
nevajadzēja neko. Dievam vajadzēja tikai padomāt, pateikt un 
izdarīt. Dievs to izdarīja izcili, jo Viņš ir nevainojams. 
Debesis un zemi – jūs varbūt esat dzirdējuši par Debesīm, vietu, kur 
dzīvo Dievs. Šajā pantā Dievs runā par Debesīm un izplatījumu. 
Mēs varam redzēt Debesis. Kosmosa kuģi var doties izplatījumā. 
Zeme ir tā, kur mēs dzīvojam. (Parādi globusu un uz tā jūsu pilsētas 
atrašanās vietu.)

Pielietojums
Atpestītam un neatpestītam: Tas ir brīnišķīgi, ka Dievs mums ir 

pateicis, kā viss sākās. Viņš vienīgais to zina, 
jo vienīgais tur bija. Mēs varam būt droši, ka 
tas, ko Viņš saka, ir patiesība. Viņš grib, lai 
tu tici tam, ko Viņš saka. 

Atkārtojums
„Dziediet pantu”
Dziedāšanas laikā (melodija 13. lpp.) vairākkārt norādi uz attiecīgo 
simbolu.
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Stunda		–		1.	daļa

Parādi attēlus ar sauli, mēnesi, kokiem, puķēm, dzīvniekiem un cilvēkiem.

Sensenos laikos nebija ne saules, ne mēness.
Lai bērni noņem šos attēlus. 

Sensenos laikos nebija koku un puķu. 
Lai bērni noņem šos attēlus. 

Sensenos laikos nebija dzīvnieku un cilvēku. 

Lai bērni noņem šos attēlus.

Nebija pasaules, nebija nekā, izņemot Dievu. 

Attēls PCRE1-1
Kā es varu to zināt? To es izlasu Dieva īpašajā Grāmatā. Bībele ir Dieva 
īpašais Vārds, kas rakstīts mums, lai mēs to lasītu un mācītos. Dažreiz 
mēs saucam Bībeli citos vārdos: Dieva Vārds, Svētie Raksti, Vārds no 
Dieva, Svētā Bībele. Dieva Vārds ir patiess, tas nav nekas izdomāts. 
Bībele nav nekāda pasaku vai stāstu grāmata (nosauc dažas bērniem zināmas 
stāstu grāmatas).

Bībele ir Dieva Vārds. Viss, ko Dievs saka Bībelē, ir patiess un tu tam 
vari ticēt. 

„Bībelei es ticu”. Dzied, stāvot kājās. 

Attēls PCRE1-2
Dievs vēlas, lai cilvēki zinātu par Viņu, jo Viņa vārdi pierakstīti Bībelē. 
Lasot Bībeli, mēs uzzinām, ka Dievs bija, kad pasaules vēl nebija. 
Neviens neradīja Dievu. Viņš vienmēr ir bijis. Dievam nekad nav bijis 
sākuma un nekad nebūs beigu. 

2.	daļa
Attēls PCRE1-3
Dievs radīja pasauli sešās dienās. Bībele stāsta mums, ko Dievs radīja 
katrā no šīm dienām. Pirms Dievs radīja pasauli, tā bija tumša un 
tukša. 
Parādi veidojamās masas vai māla gabalu.

Bībelē teikts, ka zeme bija pārklāta ar ūdeni. Vai jūs gribētu dzīvot 
slapjā un tumšā vietā?

Aizveriet cieši acis, tā, lai viss ir tumšs. Tad piecelieties un aizejiet līdz durvīm, 
pieskarieties tām un atgriezieties savā vietā. Izdariet to visi pilnīgā tumsā, cieši 
aizvērtām acīm. 

Attēls PCRE1-4
Dievs visu padara labu. Viņš zināja, ka pasaulei vajag gaismu. Viņš 
gatavojās pasaulei dot gaismu. Bet kā? Mēs to uzzinām no Bībeles. 

Dievs teica: „Lai top gaisma, un gaisma tapa” (1. Mozus 1:3).
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Oho! Dievs pateica, un tā notika. Neviens cits tā nevar izdarīt, tikai 
Dievs to var! Mūsdienās cilvēki lieto elektrību, lai savās mājās varētu 
ieslēgt gaismu. Bet, lai iegūtu elektrību, jādarbina milzīgas mašīnas. 
Dievs neizmantoja neko. Viņš tikai runāja. Viņš ir ļoti varens. Viņš ir 
Radītājs. Mums ir svarīgi, lai būtu gaisma. 

Tagad ar atvērtām acīm aizejiet līdz durvīm, pieskarieties tām un atgriezieties 
savā vietā. Tā ir vieglāk, vai ne?

Gaismā viss ir daudz vieglāk. Dievs novērtēja gaismu, ko bija radījis, 
un bija apmierināts. Viņš redzēja, ka tā ir laba. 

Vai tu zināji, ka pasaule ir kā liela, liela bumba? Tā visu laiku griežas.
Parādi globusu (vai bumbu) un lēnām griez to apkārt.

Uzspīdināsim tai virsū gaismu, kamēr tā griežas. Redziet – gaisma 
apspīd tikai pusi globusa (bumbas). Tikmēr otrā pusē ir tumšs. Tagad 
dažās pasaules valstīs ir nakts un zēni un meitenes guļ. Tā bija Dieva 
ideja. Viņš atdalīja gaismu no tumsas. Viņš nosauca gaismu – diena 
un tumsu – nakts. Tā bija pati pirmā diena uz zemes. 

3.	daļa
Attēls PCRE1-5
Mums vajag dienu un nakti, un tieši to Dievs radīja. Dievs ir tik labs 
un gudrs! 

Taču zeme bija slapja! Dievs zināja, kas zemei vēl vajadzīgs, – gaiss! 
Otrajā dienā Dievs teica un ūdeņi sakustējās. Daži ūdeņi no zemes 
pacēlās augšup (pacel rokas no vidukļa pāri galvai). Daži ūdeņi palika un 
klāja zemi, taču nu bija radusies brīva vieta starp ūdeņiem, kas klāja 
zemi, un ūdeņiem augšā. Dievs aizpildīja šo vietu ar gaisu. Dievs radīja 
gaisu, ko mums elpot! Gaiss ir daļa no debesīm. 

Ievelciet dziļi elpu un pasmaržojiet gaisu; pavēdiniet sev ar rokām, lai sajustu 
gaisu. Paskatieties pa logu, lai redzētu debesis.

Virs debesīm, ko mēs redzam, ir milzīgs plašums, kur lido kosmosa 
kuģi un raķetes. Bībele to visu sauc par debesīm. Tātad otrās dienas 
beigās bija gaisma, ūdens uz zemes un debesīs, debesis un gaiss. Dievs 
runāja, un tas viss notika, jo Dievs ir Radītājs. 

Priecājos, ka ir ūdens. Mums tas nepieciešamas daudzām, jo daudzām lietām. Es 
atdarināšu kaut ko, kam es parasti izmantoju ūdeni. Redzēsim, vai jūs varēsiet 
uzminēt. Tad arī jūs varēsiet pamēģināt. 

Atcerieties, esiet uzmanīgi un neizniekojiet ūdeni, mazgājot rokas! 

Attēls PCRE1-6
Mēs nevarētu dzīvot bez ūdens, gaisa un gaismas. Dievs to zina, un 
Viņš radīja ūdeni, gaisu un gaismu, lai mēs tos varētu baudīt un lietot 
katru dienu. Dievs ir labs un tik gudrs. Būt gudram ir labāk nekā būt 
attapīgam un viltīgam. Būt gudram nozīmē zināt, kas ir labāk. Dievs 
zina, kas ir labāk, un Viņam ir spēks to izdarīt. Neviens nav gudrāks 
un spēcīgāks par Dievu. 
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„Radīšanas dienas” skaitāmpantiņš (pirmā diena un otrā diena – parādiet 
attēlus PCRE-k un PCRE-L).

Apstāsimies un pateiksimies Dievam par visu, ko Viņš ir radījis. 
Vadi bērnus pateicības lūgšanā, ļaujot viņiem atkārtot frāzi pēc frāzes. 

„Paldies Tev, Dievs, ka radīji gaismu. Paldies Tev, Dievs, ka radīji debesis. Padies 
Tev, Dievs, ka radīji gaisu. Paldies Tev, Dievs, ka radīji pilnīgi visu. Āmen.”

Atkārtošanas	jautājumi	
Bībeles pants

1. Ko Dievs radīja? (Debesis un zemi.)

2. Kad Dievs radīja debesis un zemi? (Iesākumā.)

3. Ko nozīmē „radīt”? (Izveidot no nekā.)

Nodarbība (1.–3. daļa)

1. Kurš teicis vārdus, kas rakstīti Bībelē? (Dievs.)

2. Kā vēl tiek saukta Bībele? (Dieva Vārds, Svētie Raksti, Vārds no Dieva, 
Svētā Bībele.)

3. Kas ir gudrais un spēcīgais Radītājs? (Dievs.)

4. Ko Dievs radīja pirmajā radīšanas diena? (Gaismu.)

5. Ko Dievs domāja par visu, ko Viņš bija radījis pirmajā radīšanas 
dienā? (Ka tas bija labs.)

6. Mums nepieciešams ūdens daudzām lietām. Pasakiet, kam jūs lietojat 
ūdeni. (Atbildes būs dažādas.)

7. Ko Dievs radīja starp ūdeni uz zemes un debesīm? (Gaisu.)

8. Kā Dievs radīja gaismu un gaisu? (Viņš teica, un tā notika.)

9. Ko īpašu tu zini par Dievu? (Atbildes  būs  dažādas.  Piemēri   
nodarbībā – Viņš visu radīja; Viņš ir bijis vienmēr; Viņš ir gudrs.)

10. Kāpēc Dievs spēj radīt lietas no nekā? (Viņš ir varens.)

11. Kāda forma ir zemeslodei? (Apaļa kā bumba.)

12. Kurš izdomāja, ka jābūt dienai un naktij? (Dievs.)

Lasīšanai	priekšā
Jānim patika palīdzēt tētim dārzā. Īpaši viņam patika grābt lapas un 
rakt zemi. Ļoti interesanti bija ar ķerru stumt nobirušās lapas uz kaudzi. 
Bet vislabāk Jānim patika kaut ko audzēt. 

Reiz tētis teica: „Es iešu iesēt kādas sēklas. Vai tu man palīdzēsi?”

„Jā!” atbildēja Jānis.

„Ja vēlies, tu vari paņemt kādu podiņu un arī tajā iesēt sēklas. Tad tās 
būs tavas puķes,” teica tētis.

Ja bērni jūsu pulciņā zina, 
kas ir Bībele, jūs šo stāstu 
varat lietot kā ievadu 
Bībeles stundai, nevis 
kā atsevišķu aktivitāti 
nodarbības pirmajā daļā.
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„Tas man ļoti patiktu! Kas tās būs par puķēm?”

Tēvs parādīja attēlu uz sēklu paciņas. 

„Man patīk šīs puķes. Tās ir lielas un sarkanas,” teica Jānis.

Viņš piepildīja puķpodu ar zemi, uzmanīgi iebēra tajā sēklas un pa 
virsu uzbēra vēl mazliet zemes. 

„Ko tālāk?” pavaicāja tētis.

Jānis zināja atbildi. „Mazliet ūdens!” Jānis uzlēja mazliet ūdens. 

„Tagad noliec podiņu drošā vietā,” teica tētis. „Lai Evija nevar tikt 
klāt.”

Jāņa māsiņai Evijai bija tikai divi gadi. Viņai ļoti patika visu kārtīgi 
izpētīt, un tad reizēm viņa kaut ko sabojāja. Jānis ar savu brīnišķīgo 
puķpodu aizsteidzās uz mājām. Drīz vien darbs bija padarīts un viņš 
bija atpakaļ dārzā.

„Kur tu to noliki?” jautāja tētis.

Jānis paskatījās apkārt, lai pārliecinātos, ka mazā māsa neklausās. 

„Uz skapja savā guļamistabā. Tur viņa netiks klāt,” viņš čukstēja.

„Laba ideja,” teica tētis, „bet ir kāda problēma.”

„Kāda?” jautāja Jānis.

„Tur būs par maz gaismas, un jaukās sarkanās puķes neizaugs.”

„Bet tur ir silti un droši,” Jānis iebilda.

„Tas tiesa,” teica tētis, „bet augi nevar augt bez gaismas. Tāpēc Dievs 
pašā sākumā radīja gaismu un tikai tad augus.”

Jānis paķēra podiņu un mudīgi devās uz pagalma durvīm.  

„Gudrinieks,” tētis uzsauca nopakaļ. 

„Jā, bet ne tik gudrs kā Dievs!” Jānis atbildēja.



25

2. stunda
Dievs	rada	zemi	un	augus	(trešā	diena)	

Rakstu	vieta	skolotājiem	1. Mozus 1:1-13

Centrālā	patiesība Dievs radīja zemi un augus

Pielietojums Atpestītiem un neatpestītiem: Pateicies Viņam par kokiem un 
puķēm

Bībeles	pants	 Atkārtojiet 1. Mozus 1:1  

Nodarbības	sadalījums Kas	nepieciešams Kas	jādara

Sagaidīšana w Mūzikas CD un CD 
atskaņotājs

w Vārdu zīmītes bērniem 
(73. lpp.) 

w Acu apsējs
w Priekšmeti, kurus var 

atpazīt aptaustot  

Sagaidīšana Ieslēdz klusu mūziku. Sasveicinies ar bērniem, 
uzrunājot katru vārdā un pasniedzot vārda 
zīmīti 

Aktivitātes  „Tumsa un gaisma”.
                     Aizsien palīgam acis, tad uz galda novieto  

dažus priekšmetus. Paskaidro, ka reiz viss bija 
tumšs, pa to laiku palīgs aptausta un mēģina 
atpazīt priekšmetus. Noņem acu apsēju un 
parādi, ka tagad to ir daudz vieglāk izdarīt, jo 
Dievs ir radījis gaismu. Ļauj visiem bērniem 
pēc kārtas ar aizsietām acīm mēģināt identificēt 
priekšmetus

Lūgšana w Mūzikas CD un CD 
atskaņotājs; dziesmu 
grāmata vai vārdi        
(15. lpp.)

w Ziedojumu grozs vai 
trauks

Dziesma  „Cik labs ir Dievs”
Lūgšana Vadi bērnus lūgšanā: „Mīļais Dievs, paldies Tev, 

ka Tu esi Radītājs un ka Tu radīji pasauli. Paldies 
Tev, ka Tu esi tik labs. Paldies, ka Tu mīli mani. 
Jēzus Vārdā. Āmen”

Dziesma  „Mans Dievs tik daudz ir devis”
Ziedojumi (nav obligāti) – Padod apkārt grozu vai trauku 

un ļauj bērniem salikt ziedojumus. (Pārliecinies, 
ka vecāki ir informēti, kā tiks izlietota ziedotā 
nauda)

Bībeles pants w PCRE- R1, PCRE-R2, 
PCRE-R3 un PCRE-R4 
(70. lpp.)

w Instrukcija (28. lpp.)
w Notis (13. lpp.)
w Veidojamā masa vai māls
w Spēļu lidmašīna vai 

lidmašīnas attēls
w Globuss

Pants 1. Mozus 1:1
Atkārtošana „Dziediet pantu”
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Nodarbības	sadalījums Kas	nepieciešams Kas	jādara

Izkustēšanās w Mūzikas CD un CD 
atskaņotājs; dziesmu 
grāmata vai vārdi (15. lpp.)

Aktivitāte  „Dievs ir labs pret mani”
                            Dievs ir labs pret mani. Viņš man ir devis galvu 

(kustiniet galvu).
                           Dievs ir labs pret mani. Viņš man ir devis rokas 

(viciniet rokas).
                            Dievs ir labs pret mani. Viņš man ir devis kājas 

(skrieniet uz vietas).
                            Dievs ir labs pret mani. Viņš man ir devis pēdas 

(padipiniet kājas)
Dziesma  „Divas acis” (no dziesmu grāmatas „Mēs esam 

bērni, kas slavē To Kungu”, LELB, 2009)

Bībeles stunda w Stundas teksts (29. lpp.)
w PCRE2-1, PCRE2-2, 

PCRE2-3, PCRE2-4, 
PCRE2-6

w PCRE-k un PCRE-1
w Mūzikas CD un CD 

atskaņotājs; dziesmu 
grāmata vai vārdi        
(15. lpp.)

w Dziesma „Kas ir visu 
radījis” 

w Plāns papīrs un zaļi 
salmiņi (pūkainās 
stieplītes), lai veidotu 
puķes, kā tālāk norādīts 
(29. lpp.)

w Trauks ar zemi, mazliet 
ūdens un karote

w Dažādu krāsu puķes
w Dažādi augļi (piemēram, 

ananāss, kivi, banāns, 
ābols, apelsīns, vīnogas 
utt.)

w Dažādas sēklas

Stunda „Dievs rada zemi un augus (trešā diena)”
                          Vari mācīt visu nodarbību uzreiz vai pa daļām. 
                         Attēlus var pielikt pie tāfeles bērnu acu 
                         augstumā

? Atkārtošana w Puķes no radošām 
aktivitātēm (27. lpp.)

w Jautājumi (23. lpp.)
w Zaļš putuplasta klucis
w Jautājumi (31. lpp.)

Spēle „Iestādiet dārzu” 
                      Pēc tam kad bērns ir atbildējis uz atkārtošanas 

jautājumiem, viņš var „iestādīt” savas puķes, 
iespraužot rokdarbu kociņa galu putuplastā

Lasīšana priekšā w Skaļi lasāmais teksts    
(32. lpp.)

w Pleds/paklājs

Aktivitāte Radi īpašu atmosfēru. Sasēdini bērnus uz „stāstu 
paklāja”



27

Mazi bērni var iepazīt Dievu caur radību

Nodarbības	sadalījums Kas	nepieciešams Kas	jādara

Uzkodas w Uzkodas pēc jūsu izvēles 
(paturiet prātā, ka var būt 
bērni, kuriem ir alerģija 
pret kādu no sastāvdaļām) 

Pārtraukums Lai bērni var aiziet uz tualeti, nomazgāt rokas 
Lūgšana Vadi lūgšanu, pateicies Dievam par ēdienu 
Uzkodas Laiks, lai pārrunātu un atkārtotu nupat mācīto. 

(Piezīme: ēdienu var dot arī nodarbības laikā, 
lai uzlabotu mācīšanos, taču porcijām jābūt ļoti 
mazām un tām nevajadzētu aizvietot regulārās 
uzkodas) 

Radošās 

aktivitātes 

(izvēlieties 

vienu)

w Katram bērnam mufinu 
vai keksu trauciņš 

w Katram bērnam pa vienam 
rokdarbu kociņam 

w Katram bērnam divas 
lapas (76. lpp.)

w Līme
w Krītiņi vai flomāsteri
w Katram bērnam pa vienai 

darba lapai 
w Apelsīnu vai citronu 

ekstrakts
w Veidojamā masa vai māls 

(8. lpp.)

Rokdarbs „Mufinu vai keksa trauciņu puķes”  
                        Lai bērni izkrāso keksa papīra trauciņa viduci 
                         un nokrāso rokdarbu kociņu zaļā krāsā. Var 
                     pielīmēt divas lapas pie kociņa un puķi augšā. 

Lai bērns atver keksa trauciņu, liekot ziedam 
izplaukt

Aktivitāšu lapas* „Dievs rada zemi un augus”
                          Katram bērnam uz pirksta uzpilini pilienu citronu 

ekstrakta un pasaki, ka ar šo pirkstiņu viņš var 
pieskarties citrona attēlam

Veidošanas masa “Dieva radītie augi”
                          Lai bērni veido kokus un puķes

Papildu 

aktivitātes 

(izvēlieties 

vienu)

w Liela rokdarbu paīra lapa 
w Zāle, puķes, lapas, sēklas, 

podi, papardes, zari
w Pogas, lente, auduma 

atgriezumi un papīrs
w Līme
w Katram bērnam pa karotei 

Aktivitāte „Radīšanas zīmējums”
                      Piestiprini pie galda pietiekami garu papīru, lai 

var piedalīties visi bērni. Parādi un nosauc kādas 
lietas, tad pajautā: „Vai Dievs radīja (nosauciet 
objektu) trešajā radīšanas dienā?” Ja atbilde ir 
„jā”, lai katrs bērns pielīmē vienu vai vairākus 
šos objektus pie lapas. Ja nē, tad noliec objektus 
malā. Kad viss ir pabeigts, īsumā atkārtojiet katru 
lietu, ko Dievs radīja trešajā radīšanas dienā 

Aktivitāte „Ūdens un zeme” 
                          Lai bērni ar karotēm traukā, kas piepildīts ar 
                        zemi un ūdeni, veido ieplakas. Stāsti, kā tika 

atdalīts ūdens un parādījās sausa zeme 

* Angļu valodā pieejamams www.cefonline.com
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Bībeles	pantu	mācīšana

Bībeles pants

„Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.” (1. Mozus 1:1)

Ievads

Parādi pirmajā nodarbībā rādīto veidojamo masu vai mālu.

Man vajadzēja pagatvot šo masu, tāpēc es dabūju miltus, sāli un 
ūdeni un sajaucu to visu kopā. Bet Dievs var kaut ko radīt pilnīgi 
no nekā!

Iepazīstināšana

Bībele mums to stāsta 1. Mozus grāmatā. Pateiksim šo rakstu vietu 
trīs reizes – attēlojot akmeni, kalnu un koku. 

Atkārtojiet šo rakstu vietu visi kopā – pirmoreiz noliecoties (akmens), 
tad saliekot kopā pirkstu galus un paceļot rokas virs galvas (kalni) un 
visbeidzot stāvot ar izplestām rokām (koks).

Lai kāds bērns palīdz atrast pantu, atverot tavu Bībeli, kur atzīmēts  
1. Mozus 1:1. Nolasi rakstu vietu un tad parādi PCRE-R1, PCRE-
R2, PCRE-R3 un PCRE-R4 attēlu.

Paskaidrojums

Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi – Dievs vienmēr ir bijis dzīvs. 
Dievs ir tas, kurš radīja (izveidoja) debesis (debesis un izplatījumu) 
un zemi. Viņš tos radīja no nekā. Debesis ir tik lielas, ka mēs tās 
visas nemaz nevaram redzēt. 

Parādi rotaļu lidmašīnu vai lidmašīnas attēlu. 

Mēs varam lidot lidmašīnā virs mākoņiem, vēl augstāk ir Visums. 
Bet vēl augstāk ir īpašas Debesis, kur kosmosa kuģi nevar aizlidot, 
tās ir Dieva mājas! Zeme ir daļa no Visuma. 

Parādi globusu.

Ja mēs varētu paskatīties uz zemi no kosmosa kuģa, tā izskatītos 
kā milzīga bumba. 

Pielietojums

Atpestītam un neatpestītam:  Katram ir jāslavē Dievs. Tu to vari 
darīt, pateicoties Viņam par ēdienu. Kad tu 
skaties uz puķēm, tad vari teikt: „Dievs, Tu 
esi radījis tās tik skaistas. Tu esi lielisks! ”

Atkārtošana

„Dziediet pantu”

Kamēr visi dzied pantu (melodija 13. lpp.), vairākkārt norādi uz 
attiecīgajiem simboliem.  
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Stunda	–	1.	daļa
Izveido papīra puķi, kā tālāk norādīts. No krāsainas salvetes vai plāna papīra izgriez 
četrus/sešus gabalus, katru aptuveni 20x25 cm. Papīrus saliec kaudzītē un saloci zigzag 
veidā, pēc tam ar zaļu „rokdarbu birstīti” pa vidu sasien. Rūpīgi izloci papīra ziedlapiņas, 
atdalot papīra lapiņas.

Kamēr bērni skatās, jautā...

Ko es izmantoju, lai uztaisītu puķi? Ja man nebūtu šo materiālu, es 
nevarētu to uztaisīt.

Attēls PCRE2-1
Dievs ir savādāks. Bībele mums māca, ka Dievam nevajadzēja neko, 
lai radītu pasauli. Viņš radīja gaismu, debesis, gaisu no nekā. Viņš 
vienkārši teica, un tas notika. Kad Dievs radīja pasauli?

Dziediet kopā 1. Mozus 1:1

Ko Dievs radīja pirmajā un otrajā dienā?
Dzejolis „Radīšanas dienas” (pirmā un otrā diena – parādi PCRE-k un PCRE-l 
attēlu).

Attēls PCRE2-2
Dievs radīja pasauli sešās dienās. Bībele mums māca, ko Viņš radīja 
trešajā dienā. Lūk, kas notika. Dievs teica, un ūdeņi, kas sedza zemi, 
saplūda kopā. Tie kļuva par jūrām un okeāniem, ezeriem, upēm un 
avotiem. Tā tapa sausā zeme. Dievs nosauca sauso augsni par zemi. 
Tur bija līdzenumi, pauguri un kalni. Vietām zeme bija akmeņaina, 
bet vietām smilšaina. 

Tur bija kalni (visi pastiepjas un ar pirkstiem veido kalnu smailes).

Tur bija pakalni (sakļauj plaukstas kopā, veidojot pakalnus).

Tur bija upes (ar plaukstu rāda kustību uz sāniem un viļņošanos).

Tur bija ielejas (saliek roku delmus kopā).

Tur bija okeāni (rokas plaši izvērstas).

Dievs radīja tos visus (uz katru vārdu sasitiet plaukstas).

Parādi lēzenu trauku ar augsni, kas klāta ar ūdeni. Ar karoti sastum augsni  
             kaudzītē trauka centrā. Parādīsies zeme, kuru iekļauj ūdens.

 „Kas ir visu radījis?”

Dievs paskatījās uz kalniem, zemi un jūrām. Viņam patika tas, ko Viņš 
redzēja. Mēs lasām Bībelē, ka „Dievs redzēja to labu esam” (1. Mozus 
1:12). Viņš vēlas, lai mēs redzam, cik laba ir Viņa radība, un, lai mēs 
pateicamies Viņam par visa radīšanu. Bībelē mēs lasām šos vārdus, 
„Visi, kam dvaša, lai slavē To Kungu” (Psalmi 150:6). Kad kādu slavē, 
tad saka viņam, ka viņš ir brīnišķīgs vai ka tas, ko viņš ir darījis, ir labi 
paveikts. Varbūt tu applaudē, kad viņš dara kaut ko īpašu. Tieši tāpat 
ir tad, kad tu slavē Dievu. Tu saki Viņam, ko tu par Viņu domā. Tu 
vari dziedāt Viņam vai pat applaudēt. 
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2.	daļa
Attēls PCRE2-3
Ko vēl tu redzi no tā, ko Dievs radīja trešajā radīšanas dienā?
Lai bērni atbild, norādi uz citiem augiem attēlā. 

Bībele mums māca, ka nākamais, ko Dievs radīja, bija visa veida puķes, 
augi un koki, kas aug zemē. Viņš runāja, un tie tur radās. 
Parādi dažādas puķes. 

Paskatieties uz šīm puķēm, redziet, cik skaistās krāsās tās ir! Ar ko tās 
atšķiras no tām puķēm, kuras es nupat uztaisīju? 
Lai bērni atbild. 

Šīs puķes un augi ir dzīvi, taču mana puķe nav dzīva. Padomājiet – un 
Dievam tikai vajadzēja runāt!

Dod bērniem laiku, lai apskatītu un aptaustītu augļus ar atšķirīgu faktūru 
(piem., ananāss, kivi, ābols, apelsīns, vīnogas utt.). Tad pārgriez augļus uz 
pusēm. Lai bērni apskata iekšpusi, faktūru un rakstu, visbeidzot, lai nogaršo. 

Augļi un dārzeņi ir ļoti veselīgi, jums vajadzētu tos ēst un pateikties Dievam 
par tiem. 

Vai Dievs nav atjautīgs, izdomājot augļiem krāsas un atšķirības? Viņš ir 
tik labs un gudrs. Tagad mēs saviem skaitāmpantiem varam pievienot 
vēl vienu pantu. 

Skaitāmpants „Radīšanas dienas” (pirmā, otrā, trešā diena – rādi PCRE-k, 
PCRE-l un PCRE-m attēlu).

3.	daļa
Kad Dievs radīja augus un kokus, Viņam vajadzēja radīt tikai vienu 
no katras šķirnes. Tāpēc, ka Dievam bija brīnišķīgs plāns: augiem būs 
sēklas. Sēklas dotu vairāk augu no katras šķirnes. 

Parādi bērniem dažādas sēklas un kopā apspriediet, kā no katras šķirnes sēklas 
izaug citāds augs. Ļauj bērniem aptaustīt sēklas un tikai tad atbildēt. Jautā... 

„Ja es iesēšu magoņu sēklas, kas izaugs?”

„Ja es iesēšu ābolu sēklas, kas izaugs?”

„Ja es iesēšu saulespuķu sēklas, kas izaugs?”

            „Ja es iesēšu ķiršu sēklas, kas izaugs?”

Attēls PCRE2-4
Kad mēs domājam par visu, ko Dievs radīja, mēs domājam par to, cik 
brīnišķīgs Viņš ir. Viņš ir gudrs, spēcīgs un labs. Viņam patīk skaistas 
lietas. Vienīgi Dievs varēja radīt visu, tikai pasakot vārdu! Dievs ir 
cienīgs, lai mēs Viņu slavētu. Bībele māca: „Visi, kam dvaša, lai slavē To 
Kungu” (Psalmi 150:6). Tu vari slavēt Viņu par visiem šiem garšīgajiem 
augļiem un dārzeņiem. Tu vari slavēt Viņu par to, ka Viņš radījis puķes. 
Tu vari slavēt Viņu par sēklām, kas izaug par jaunām puķēm. 

Tu izrādi Dievam pateicību par visu, ko Viņš ir radījis, ja neposti kokus 
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un puķes. Tu vari pateikties Dievam par to, ka Viņš radījis kalnus, kur 
tu vari doties pārgājienos. 

Vadi bērnus lūgšanā, ļaujot viņiem atkārtot frāzi pēc frāzes. 

„Dievs, Tu esi tik gudrs. Tu radīji sēklas. Kungs, Tu esi tik varens, Tu liec sēklām 
izaugt par augiem. Dievs, tu esi tik labs! Tu radīji skaistas puķes! Kungs, Tu esi 
brīnišķīgs. Jēzus Vārdā. Āmen.”

Attēls PCRE2-6
Augiem un kokiem nepieciešams gaiss, ūdens un gaisma, lai izaugtu, 
un Dievam tas viss jau bija! Ja augs nedabū ūdeni, kas ar to notiek? 
Tas iet bojā. Ja tu atstāsi mazu kociņu tumsā uz ilgu laiku, lapas paliks 
dzeltenas un tas aizies bojā. Lapām vajadzīga gaisma. Dievs to visu 
izplānoja – visu labi un tieši tā, kā vajag. 

Vai tad Dievs nav pelnījis, ka mēs dodam Viņam visu slavu un 
pateicību? Jūs varat slavēt Dievu, Radītāju, kad skatāties uz milzīgu 
koku. Jūs varat teikt: „Dievs tu esi tik spēcīgs, ka esi radījis šo koku.” 
Kad jūs lūkojaties uz skaistām puķēm un redzat to mazās sēkliņas, jūs 
varat teikt: „Dievs tu esi tik gudrs, ka esi radījis šīs puķes un sēklas.” 
Kad jūs ēdat garšīgus augļus, jūs varat teikt: „Paldies, ka esi radījis šos 
garšīgos augļus.”

Vai tad nav jauki, ka Dievs mums ir pastāstījis, kā tika radīta 
pasaule?!

Izvēlies slavēšanas dziesmu, piem., „Debess, zeme, jūra, gaiss”  (no dziesmu 
krājuma „Mēs esam bērni, kas slavē To Kungu” vai „Mans Dievs tik daudz ir 
devis”.

Atkārtošanas	jautājumi
Bībeles pants

1. Kas ir Radītājs? (Dievs.)

2. Ko Dievs radīja pašā sākumā? (Debesis un zemi.)

3. Kā mēs saucam vietu, kur mājo Dievs? (Debesis.) 

Nodarbība (1.–3. daļa)

1. Kas tapa redzams, kad Dievs lika visiem ūdeņiem sanākt kopā jūrās 
un okeānos? (Sauszeme.)

2. Kā Dievs radīja zemi? (Viņš vienkārši runāja.)

3. Kam Dievs lika izaugt no zemes? (Augiem, zālei, kokiem.)

4. Kā Dievs radīja augus? (Viņš vienkārši runāja.)

5. Ko Dievs radīja katram augam, lai no tā izaugtu citi augi? 
(Sēklas.)

6. Ko nozīmē slavēt Dievu, Radītāju? (Teikt jaukas lietas par Viņu un 
Viņam.)
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7. Kā Dievs var labāk tikt pie kādām lietām nekā mēs? (Viņš var radīt 
no nekā, Viņš nepieļauj kļūdas.)

8. Kā mēs uzzinām, kā radās pasaule? (Dievs mums to ir pateicis 
Bībelē.)

9. Cik daudz mums jāslavē Dievs? (Ļoti daudz, cik vien mēs 
varam.)

10. Kā mēs uzzinām, kā Dievs radīja augus? (Tas rakstīts Bībelē.)

Lasīšanai	priekšā
„Vectēv, lūdzu, pastāsti par mūsu māju,” lūdza Aija, iekārtojoties 
vectēvam uz ceļiem. 

„Es to jau esmu stāstījis vairākas reizes,” iesmējās vectēvs.

„Pastāsti vēlreiz,” lūdzās Aija.

„Iesākumā te nebija nekā, tikai lauks ar pāris kokiem, vienā no tiem 
bija šūpoles.”

„Vai tu gāji uz šūpolēm, vectēv?”

„Jā, es gāju un palīdzēju savam tētim savākt zarus. Tad piebrauca lielais 
dzeltenais ekskavators.”

„Kā tu zini, ka tas bija dzeltens?” jautāja Aija.

„Es biju tur, Aija. Mans tētis būvēja māju, un pēc skolas es bieži viņam 
palīdzēju. Viņš man ļāva izvēlēties krāsu lielajām parādes durvīm. Es 
izvēlējos sarkano.”

„Vai tu esi pārliecināts, vectēv? Tagad tās ir zilas.”

„Jā, esmu pārliecināts. Es to izvēlējos. Es biju tur. Es uzbūvēju mazu 
mājiņu sunim, un arī tai bija sarkanas durvis.”

Aija nogrozīja galvu. „Nē, vectēv, šeit nav suņubūdas.”

„Aija, es biju tur. Es to uzbūvēju. Tā nesaglabājās tik ilgi kā šī māja, 
tāpēc tās te vairs nav.”

„Ja tu tur nebūtu bijis, es nezinātu par dzelteno ekskavatoru un lielajām 
sarkanajām durvīm.”

„Tieši tā, Aija. Tāpēc arī Dievs zina labāk, kā iesākās pasaule. Viņš ir 
vienīgais, kurš bija tur. Bībelē Viņš mums stāsta, kā tieši tas notika.”
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3. stunda
Dievs	rada	sauli,	mēnesi,	zvaigznes,	putnus	un	zivis
(ceturtā	un	piektā	diena)

Rakstu	vieta	skolotājiem	1. Mozus 1:1-23

Centrālā	patiesība Dievs ir gudrs Radītājs, un Viņš visu zina

Pielietojums Neatpestītiem un atpestītiem: Tā kā Viņš zina, kas tev ir labāk, dari 
to, ko Viņš saka

Bībeles	pants „Tad Dievs uzlūkoja visu, ko Viņš bija darījis... un tas bija ļoti labs.” 
(1. Mozus 1:31)

Nodarbības	sadalījums Kas	nepieciešams Kas	jādara

Sagaidīšana w CD un CD atskaņotājs
w Vārdu zīmītes (73. lpp.) 
w Trauks ar augļiem
w Īstas vai zīda auduma puķes 

vāzē
w Augļu un dārzeņu attēli 

(izgriezti no žurnāliem utt.) 
un līme

w Katram bērnam viena A4 
izmēra lapa

Sagaidīšana Ieslēdz klusu mūziku. Sasveicinies ar bērniem, 
uzrunājot katru vārdā, un pasniedz vārda 
zīmīti 

Aktivitāte  „Klusā daba”
Lai bērni uzīmē kluso dabu ar ziediem un 
augļiem. Jaunākiem bērniem iedod no žurnāliem 
izgrieztus augļu un dārzeņu attēlus, lai viņi tos 
uzlīmē uz papīra. Izkārto bērnu zīmējumus pie 
sienas vai tāfeles. (Šajā laikā bērni arī var gatavot 
„binokļus.” Skat. „Es novēroju” – 35. lpp.)

Lūgšana w CD un CD atskaņotājs; 
dziesmu grāmata vai vārdi 
(15. lpp.)

w Dziesmas no dziesmu 
grāmatas „Mēs esam bērni, 
kas slavē To Kungu”

w Ziedojumu grozs vai trauks

Dziesma „Cik labs ir Dievs”
Lūgšana Vadi bērnus lūgšanā: „Mīļais Dievs, paldies Tev 

par to, ka esi mums devis augļus un ziedus. 
Paldies, ka Tu esi tik labs. Es Tevi slavēju, un es 
Tevi mīlu. Jēzus Vārdā. Āmen”

Dziesma  „Ar pirmiem saules stariem”
Ziedojums (nav obligāti) – Padod apkārt grozu vai trauku 

un ļauj bērniem salikt ziedojumus. (Pārliecinies, 
ka vecāki ir informēti, kā tiks lietota ziedotā 
nauda)

Bībeles pants w Vai nu PCRE-g, PCRE-h, 
PCRE-i un PCRE-j, vai 
arī PCRE-R5, PCRE-R6, 
PCRE-R7 un PCRE-R8 
(71. lpp.)

w Instrukcijas (36. lpp.)
w Kustības (14. lpp.)
w Dažādi attēli vai īsti objekti 

no radīšanas (piem., 
akmeņi, gliemežvāki, 
puķes, augļi, dārzeņi, lapas 
utt.)

Pants 1. Mozus 1:31
Atkārtošana „Pants ar kustībām”
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Nodarbības	sadalījums Kas	nepieciešams Kas	jādara

Izkustēšanās w Daži gudri un daži muļķīgi 
norādījumi (piem., „mācies 
Dieva Vārdu”, „pieskaries 
karstam katlam”, „nerunā 
ar svešiniekiem”, „godā 
savu mammu” utt.)

Aktivitāte „Gudrie un muļķīgie norādījumi”
Bērni stāv rindā ar seju pret tevi. Dod viņiem 
norādījumu. Ja tas ir gudrs norādījums, viņi saka: 
„Tas ir gudri” un panāk divus soļus tev tuvāk. 
Ja tas ir muļķīgs norādījums, viņi groza galvas 
un saka: „Tas ir muļķīgi” un nekustas no vietas. 
Turpiniet spēli, līdz viņi ir pienākuši tev klāt

Bībeles studa w Nodarbības teksts          
(37. lpp.)

w PCRE3-1, PCRE3-2, 
PCRE3-3, PCRE3-4 un 
PCRE3-5

w PCRE-k, PCRE-l, 
PCRE-m, PCRE-n, 
PCRE-o un PCRE-p

w Dziesma „Mans Dievs ir tik 
liels” 

w Mūzikas CD un atskaņotājs, 
dziesmu grāmata vai teksti 
(15. lpp.)

w Objektu izlase (piem., četras 
plastmasas glāzes, trīs mazas 
karotes, divi krītiņi, divas 
grāmatas, trīs papīra šķīvji)

w Papīra zvaigznes (76. lpp.), 
mazi kabatas lukturīši vai 
luminiscējošas zvaigznes

w Ūdens dzīvnieku attēli vai 
rotaļlietas

w Akvārijs ar zivīm (ja 
pieejams)

w Pīļu, zosu un citu putnu 
attēli vai rotaļlietas

w Medus un katram bērnam 
pa karotei

Nodarbība „Dieva rada sauli, mēnesi, zvaigznes, putnus un 
zivis (ceturtā un piektā diena)”
Māci visu nodarbību uzreiz vai pa daļām. Attēlus 
novieto uz tāfeles bērnu acu augstumā

? Atkārtošana w Trīs ievārījuma burku vāki 
ar vidū ielīmētu zvaigzni

w Zilā krāsā nokrāsota kaste 
ar zvaigznēm un apļveida 
caurumu

w Grāmata vai kāds cits smags 
objekts

w Jautājumi (40. lpp.)

Spēle „Krītošās zvaigznes”
Novieto uz galda atvērtu kasti, iekšā stabilitātei 
ieliec kādu grāmatu. Katram bērnam iedod trīs 
zvaigznes. Kad bērns atbildējis uz atkārtojuma 
jautājumu, viņam jānostājas nelielā attālumā no 
kastes un jāmēģina tajā iemest zvaigzni  

Pielietojuma aktivitāte w Jūsu Bībele
w Jautājumi pielietojuma 

aktivitātei (39. lpp.)

Aktivitāte Uzdod jautājumus un ļauj bērniem atbildēt
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Nodarbības	sadalījums Kas	nepieciešams Kas	jādara

Uzkodas w Uzkodas pēc skolotāja 
izvēles (paturi prātā, 
ka bērniem pret kādu 
no sastāvdaļām var būt 
alerģija)

Pārtraukums Lai bērni var aiziet uz tualeti un pēc tam 
nomazgāt rokas 

Lūgšana Vadi lūgšanu, patiecies Dievam par ēdienu 
Uzkodas Laiks, lai pārrunātu un atkārtotu nupat mācīto. 

(Piezīme: ēdienu var dot arī nodarbības laikā, 
lai uzlabotu mācīšanos, taču porcijām jābūt ļoti 
mazām un tām nevajadzētu aizvietot regulārās 
uzkodas)

Radošās 

aktivitātes 

(izvēlieties 

vienu)

w Saule, mēness un trīs 
zvaigznes (76. lpp.); katram 
bērnam viens komplekts

w Krītiņi vai flomāsteri
w Katram bērnam viens 30 cm 

garš dzijas pavediens
w Kafijas filtri (vai papīra 

šķīvji); katram bērnam 
viens

w Līme un šķēres
w Katram bērnam pa vienai 

darba lapai
w Zivs formas krekeri vai 

želejas (gumijas) konfektes 
w Dekoratīvā cukura glazūra 

(nav obligāti)
w Veidojamā masa vai māls  

(8. lpp.)
w Mīklas formiņas (nav obligāti)

Aktivitāte „Debess mobīlis”
Izdali katram bērnam pa vienam kafijas filtram 
(vai papīra šķīvim) un liec izkrāsot zilā krāsā. 
Kad tas padarīts, pēc vēlēšanās var izkrāsot 
sauli, mēnesi un zvaigznes. Parādi viņiem, kā 
tos izgriezt un ielīmēt nokrāsotajā kafijas filtra 
pusē. 
Otrā pusē pa vidu pielīmē dzijas pavedienu, lai 
rokdarbu var piekārt pie griestiem

Darba lapas* „Dievs radīja sauli, mēnesi, zvaigznes, putnus un 
zivis”
Parādiet bērniem, kā ar līmi vai cukura glazūru 
pielīmēt krekeru zivtiņas vai „gumijas” konfektes 
pie ūdens attēliem

Veidojamā masa  „Gaismu Dievs radīja”
Lai bērni izveido sauli, mēnesi un zvaigznes. 
Bērniem patiks darboties ar mīklas formiņām

Papildu 

aktivitātes 

(izvēlieties 

vienu)

w Katram bērnam pa vienam 
binoklim. Pagatavo  pirms 
nodarbības vai tās laikā. 
Ar sāniem sasprauž  kopā 
divas kartona caurules (ne 
tualetes papīra rullīšus), 
katrā izdur caurumu un 
izver cauri 60 cm garu 
dzijas pavedienu, lai 
„binokli” var uzkārt kaklā. 
Uztaisiet kakla lenti, kurā to 
iekārt. „Binokli”apzīmē ar 
krītiņiem vai flomāsteriem  
un aplīmē ar uzlīmēm

w Saules, zvaigžņu un mēness 
formas cepumi

w Nelielas plastmasas krūzītes 
ar dzelteno glazūru; katram 
bērnam vienai

w Katram bērnam pa vienai 
plastmasas katrotei

w Glazūra vai krāsots cukurs 
(nav obligāti)

Spēle „Es novēroju”
Dodieties ārā (tikai tad, ja tur ir maziem bērniem 
droša vieta!), lai katrs bērns skatās caur savu 
„binokli” un apraksta kaut ko, ko Dievs ir radījis 
(piem., „Es novēroju kaut ko garu ar lapām”). 
Pārējie bērni mēģina atminēt, ko viņš redz. Ar 
pirmsskolniekiem šo spēli var spēlēt arī tā, ka 
bērni skatās „binoklī” un saka, ko redz tādu, ko 
Dievs radījis (piem., „Es novēroju koku”). Ja nav 
iespējams bērnus izvest ārā, pieved pie loga

Aktivitāte „Izrotāsim cepumus” 
Lai bērni izrotā cepumus ar cukura glazūru un 
dekoratīvajām skaidiņām. Pirms bērni ēd savus 
cepumus, lieciet, lai viņi pateicas Dievam par to, 
ka Viņš radījis sauli, mēnesi un zvaigznes

.

* Angļu valodā pieejams internetā  www.cefonline.com
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Bībeles	panta	mācīšana
Bībeles pants

„Tad Dievs uzlūkoja visu, ko Viņš bija darījis, un… tas bija ļoti 
labs.” (1. Mozus 1:31)

Ievads

Parādi dažādus attēlus vai īstus objektus, kas saistās ar radīšanu, – 
akmeņus, gliemežvākus, puķes, augļus, dārzeņus, lapas utt.

Cik interesanti  aplūkot visas šīs lietas, ko Dievs ir radījis! Bībele 
mums saka, ko Dievs domāja, kad paskatījās uz visu, ko bija 
radījis. 

Iepazīstināšana

Ko Viņš teica, mēs varam atrast 1. Mozus grāmatā 1:31. Pateiksim 
šo rakstu vietu trīs reizes un pa to laiku izliksimies, ka esam sēklas, 
kas izaug par kokiem. 

Pirmo reizi sakiet šo rakstu vietu, pieliekušies un sarāvušies, otro reizi, 
pēc tam iztaisnojoties un paceļot rokas virs galvas, trešo reizi izplešot 
rokas uz sāniem un šūpojoties. 

Lai kāds bērns palīdz tev atrast rakstu vietu, atverot tavu Bībeli vietā, 
kur atzīmēts 1. Mozus 1:31. Nolasi pantu un tad parādi PCRE-g, 
PCRE-h, PCRE-I un PCRE-j vai PCRE-R5, PCRE-R6, PCRE-R7 
un PCRE-R8 attēlu.

Izskaidrojums

Tad Dievs uzlūkoja visu, ko Viņš bija darījis – Dievs redzēja debesis 
un zemi. Dievs redzēja ūdeni un kā no zemes izaug augi. Dievs 
varēja redzēt visu, ko Viņš bija radījis!

Un… tas bija ļoti labs – Viss, ko Dievs radīja, bija labs. Tas bija tieši 
tāds, kā Dievs vēlējās. Neko labāku nevarētu vēlēties. 

Pielietojums

Neatpestītam un atpestītam: Kad tu skaties uz to, ko Dievs ir radījis, 
atceries, Viņš to izdarīja labi. Padomā par to, 
cik brīnišķīgi Dievs radīja visas lietas. 

Atkārtojums

„Pants ar kustībām”

Atkārtojiet pantu vārdu pa vārdam ar kustībām (14. lpp.). 
Atkārtošanas laikā lieto simbolus. 
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Stunda	–	1.	daļa
Cik daudz te ir? 

Uz galda novieto dažādus objektus pa vienam, diviem vai trim no katra veida. 
Jautā: „Cik krītiņu šeit ir? Cik grāmatu? utt.” Kad atbilde ir „trīs”, atgādini 
bērniem, ko Dievs radīja pirmajās trīs radīšanas dienās. Noslēgumā noliec 
četrus priekšmetus un jautā… 

Cik daudz te ir? Jā, četri. Es domāju, kas gan notika ceturtajā dienā.

Attēls PCRE 3-1
Bībele mums pasaka, ko Dieva radīja ceturtajā dienā. Viņš debesīs ielika 
divus īpašus spīdekļus. Kas tie ir? (Saule un mēness.)

Ko saule dod zemei?
Ļauj atbildēt.

Saule dod gaismu, lai mēs varētu redzēt. Saule dod zemei siltumu un 
palīdz augt  augiem. Ja Dievs būtu nolicis sauli pārāk tuvu zemei, viss 
būtu pagalam. Ja Dievs būtu nolicis sauli pārāk tālu no zemes, būtu 
tik auksti, ka viss sasaltu. Dievs to zināja un visu izdarīja tieši tā, kā 
vajag. Viņš visu zina, tāpēc nolika sauli pareizajā vietā.

Tāpēc, ka ir saule un mēness, mums ir pavasaris, vasara, rudens un 
ziema. Pavasaris ir gadalaiks, kad sāk augt puķes (noliecies, saraujies 
čokurā, tad lēnām iztiep rokas un piecelies, tēlojot, kā atveras zieds). Tad nāk 
vasara, kad var skraidīt pa āru (paskrien uz vietas). Tad vasaru nomaina 
rudens un kokiem sāk birt lapas (pakustini pirkstus). Pēc tam ziema atnes 
sniegu (nodrebinies). Tad atkal nāk pavasaris! Gadalaiki ir daļa no Dieva 
lieliskā plāna.

Attēls PCRE 3-2
Dieva radīja mēnesi, lai tas naktī dotu gaismu. Dievs arī debesīs ielika 
miljoniem zvaigžņu. Viņš katru zvaigzni ielika īpašā vietā un ar Savu 
vareno spēku notur tās katru savā vietā. 

Vai tev patīk naktī skatīties uz zvaigznēm un mēnesi? Tie mirgo un 
spīd, vai ne? Zvaigznes ir ļoti lielas, taču tās izskatās maziņas, jo atrodas 
ļoti tālu. Tagad jums katram arī būs pa zvaigznei. Tās palīdzētu mums 
domāt par īstajām zvaigznēm, ko radīja Dievs.

Lai bērni staigā vai stāv ar papīra zvaigzni rokā. Ja ir iespējams aptumšot 
telpu, var izmantot mazus kabatas lukturīšus vai luminiscējošas zvaigznes. 

„Mirdzi, mirdzi mazā zvaigzne,

Dievs tevi radījis, kāda tu esi, 

Augstu virs zemes tur augstumā tālu,

Kā dimants tur debesīs.

Mirdzi, mirdzi mazā zvaigzne.

 Dievs tevi radījis, kāda tu esi.”

Ir ļoti gudri cilvēki, kas visu dzīvi pēta zvaigznes. Tas ir viņu darbs. Bet 
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tikai Dievs zina visu par katru zvaigzni. Zvaigžņu ir daudz vairāk, nekā 
mēs varam saskaitīt, bet Dievs zina, kā katru sauc, jo Viņš tās radīja!

2.	daļa
Attēls PCRE 3-2
Cilvēki ir ar raķetēm aizlidojuši uz Mēnesi, bet neviens nevar apciemot 
Sauli, jo tā ir milzīga ugunsbumba. Iedomājieties – un Dievs tos radīja, 
tikai pasakot vārdu! Viņš ir varens, gudrs un labs. Nav neviena tāda kā 
Viņš. Daudzi no jums drīz sāks iet skolā. Kāpēc jums jāiet skolā?
Lai bērni izsakās.

Jums jāiet skolā, lai iemācītos daudz ko jaunu. Jūsu vecāki arī gāja skolā, 
arī es gāju. Pieaugušajiem visu laiku jāmācās jaunas lietas. Bet Dievs 
nekad nav mācījies skolā. Viņš tāpat zina visu. Viņam nav nekas jauns 
jāmācās, jo Viņš visu zina. Viņš vienmēr zina vislabāk, ko darīt. Viņš 
bija apmierināts ar visu, ko bija radījis ceturtajā dienā. 

Attēls PCRE 3-3
Taču tas nebija viss. Piektajā dienā Dievs radīja zivis, ūdens dzīvniekus  
un putnus. Viņš vienkārši teica, un tie uzreiz tur bija. Vai jūs varat 
nosaukt, kas dzīvo ūdenī?

Lai bērni atbild, pēc tam parādi zivtiņu un citu ūdens dzīvnieku attēlus, 
attiecīgas rotaļlietas.  Ja iespējams, parādi zivi akvārijā.

Pārvietojieties pa telpu, izliekoties, ka esat zivis, vardes, delfīni un bruņurupuči.

Vai jūs varat nosaukt radījumus, kas lido pa gaisu?
Dod laiku atbildēm. Rādi pīļu, zosu un citu putnu attēlus vai rotaļlietas. Parādi vienu 
rotaļlietu un jautā, kāda ir atšķirība starp šo un to, ko radījis Dievs.

Putni, ko radīja Dievs, bija dzīvi; Dievs dod dzīvību katram radījumam, ko 
Viņš rada. Pamēģināsim atveidot skaņas, kādas izdod katrs putns.

Izliecieties, ka esat putni, un atveidojiet to skaņas.

„Mans Dievs ir tik liels”

3.	daļa
„Radīšanas dienas” skaitāmpants (dienas no pirmās līdz piektajai – rādi 
PCRE-k, PCRE-l, PCRE-m, PCRE-n un PCRE-o).

Attēls PCRE 3-5
Visam, ko Dievs radīja, Viņš bija izdomājis brīnišķīgu, gudru plānu. 
Dievs radīja putnu mammu un putnu tēti katrai putnu sugai. Viņš 
radīja zivju mammu un zivju tēti katrai zivju sugai. Dievs ieplānoja 
tiem radīt bērnus, lai būtu vēl vairāk un vairāk zivju un putnu. Pīļu 
mammai un pīļu tētim nekad nevarētu būt zivju mazulis. Varžu tētim 
un varžu mammai būs varžu kurkulis, kurš vēlāk kļūs par vardi. Vardēm 
nekad nevarētu būt putnu mazulis!

Pīlēm ir pīļu mazulis, bitēm – bišu mazulis, zivīm – zivju. Tas bija 
vislabākais plāns, tāpēc Dievs tā izdarīja. Viņš gan ir gudrs, vai ne?



39

Mazi bērni var iepazīt Dievu caur radību

Būt gudram ir labāk nekā būt attapīgam un viltīgam. Būt gudram 
nozīmē zināt, kas ir labākais. Dievs zina, kas ir vislabākais, un Viņš to 
var izdarīt.  Neviens nav gudrāks vai varenāks par Dievu.

Dievs izdarīja tā, lai katrs zinātu, kā uzcelt sev māju un atrast pārtiku. 
Dievs izdarīja tā, lai katrs zinātu, kā rūpēties par saviem mazuļiem.

Bites ir ļoti mazas, bet prātīgas. Kad bite atrod puķēs „ēdamo”, tā atlido 
uz stropu un paziņo to citām bitēm. Bite nodejo īpašu deju. Tā citas 
bites saprot, kur ir puķes un cik daudz tajās ir „ēdamā”. Kādu īpašu 
ēdienu mums dod bites? Medu!

Pārvietojieties pa telpu, dūcot kā bites, kad tās dodas uz stropu. Nogaršojiet 
medu, lietojot katrs savu karoti.

Attēls PCRE 3-4
Dievs ir varens Dievs. Viņš ir ļoti gudrs Radītājs. Viņš radīja zivis un 
putnus, tikai pasakot vārdu. Bet Viņš radīja ļoti rūpīgi. Nebija nekādu 
kļūdu. Dieva radītajā pasaulē viss bija labs. Dievs uzmana visu, ko 
Viņš ir radījis. Viņš visam liek notikt. Bībele māca, ka Dievs pamana 
pat to, ja mazs putniņš nokrīt zemē (Mateja 10:29). Dievs patiešām ir 
brīnišķīgs un ļoti gudrs.

Dziedāsim par Viņu un pateiksimies Viņam!
„Cik labs ir Dievs”

Ja jūsu grupa ir maza, iedodiet katram bērnam mazu attēlu ar kaut ko, ko Dievs 
ir radījis. Lai bērni pēc kārtas pateicas Dievam par to, kas redzams viņu attēlā. 

„Radīšanas dienas” skaitāmpants (dienas no viens līdz seši – rādiet attēlus 
PCRE-k, PCRE-l, PCRE-m, PCER-n, PCRE-o un PCRE-p).

Pielietojuma aktivitāte
Dievs ar mums runā caur īpašu Grāmatu.
Parādiet Bībeli.

Viss, ko mēs lasām Bībelē, ir pareizi un gudri, jo Dievs ir gudrs.
Uzdod bērniem tālāk dotos jautājumus un ļauj viņiem atbildēt visiem kopā – 
„Bībelē!” Dod iespēju dažiem bērniem atbildot pacelt gaisā Bībeli.

Kur ir teikts, kas ir labs un kas nē?

Kur es varu atrast atbildi uz to, kā pareizi dzīvot?

Kur es varu uzzināt, kāds ir Dievs?

Kur es varu atrast atbildi uz to, kā radās pasaule?

Kur es varu atrast visu, ko Dievs grib, lai es zinu?



Mazi bērni var iepazīt Dievu caur radību

40

Atkārtošanas	jautājumi
Bībeles pants

1. Kas visu radīja? (Dievs.)

2. Ko Dievs teica par visu, ko bija radījis? (Ka tas ir ļoti labs.)

3. Ko nozīmē „radīt?” (Izveidot no nekā.)

Nodarbība (1.–3. daļa)

1.  Kādus spīdekļus Dievs ielika debesīs ceturtajā radīšanas dienā? 
(Sauli, mēnesi un zvaigznes.)

2.  Ko dara saule un mēness? (Tie dod gaismu un siltumu; palīdz augt 
augiem; liek mainīties gadalaikiem.)

3.  Kā Dieva radīja sauli, mēnesi un zvaigznes? (Viņš vienkārši 
runāja.)

4.  Ko Dievs radīja piektajā radīšanas dienā? (Putnus un zivis.)

5.  Nosauciet kādu dzīvnieku, kas lido pa gaisu. (Atbildes būs dažādas. 
Nodarbībā minētie piemēri: pīle, zoss, dzeguze un vārna.)

6.  Nosauciet dzīvnieku, kurš peld vai dzīvo ūdenī. (Atbildes būs 
dažādas. Nodarbībā minētie piemēri: zivis, vardes, delfīni un 
bruņurupuči.)

7.  Kāpēc viss, ko Dievs radīja, bija tik brīnišķīgs? (Dievs ir brīnišķīgs 
un gudrs.)

8.  Ko mēs saprotam ar vārdu „gudrs?” (Zināt, kas ir labākais, un 
darīt to.)

9.  Kas ir gudrāks par Dievu? (Neviens.)

10.  Kā sauc Dieva īpašo Grāmatu? (Bībele.)
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4. stunda
Dievs	rada	dzīvniekus	un	cilvēkus	(sestā	un	septītā	diena)

Rakstu	vieta	skolotājiem 1. Mozus grāmata 1. nodaļa

Centrālā	patiesība Dievs radīja cilvēkus, lai tie Viņu mīlētu

Pielietojums Neatpestītiem: Lūdz, lai Dievs palīdz tev iepazīt Viņu

Atpestītiem: Sarunājies ar Dievu kā ar draugu

Bībeles	pants Atkārtojiet 1. Mozus 1:31

Nodarbības	sadalījums Kas	nepieciešams Kas	jādara

Sagaidīšana w CD un CD atskaņotājs
w Vārdu zīmītes (73. lpp.) 

katram bērnam
w Krāsaini papīri/kartoni

Sagaidīšana Ieslēdz klusu mūziku. Sasveicinoties uzrunā 
bērnus vārdā un katram iedod vārda zīmīti 

Aktivitāte „Krāsu minēšana”
Skolotājs izvēlas vienu priekšmetu un sāk to 
raksturot: „Es domāju par kaut ko zaļu.” Bērni 
cenšas uzminēt, kas tas ir. Tas, kurš pirmais 
uzmin, kļūst par „domātāju”.  (Ja jaunākie bērni 
nav pārliecināti par krāsas nosaukumu, skolotājs 
var palīdzēt ar dažādu krāsu kartītēm) 

Lūgšana w CD un CD atskaņotājs; 
dziesmu grāmata vai vārdi 
(15. lpp.)

w Dziesma „Bībelei es ticu” 
ar uzskati 

w Ziedojumu grozs vai 
trauks

Dziesma   „Cik labs ir Dievs”
Lūgšana  Vadi bērnus lūgšanā vai aicini, lai viņi atkārto 

jums pakaļ: „Mīļais Dievs, Tu esi labs. Es mīlu 
Tevi un pielūdzu Tevi. Paldies, ka Tu esi radījis 
gaismu un krāsas. Paldies, ka sūtīji Jēzu par 
Glābēju. Jēzus Vārdā. Āmen”

Dziesma  „Bībelei es ticu”
Ziedojumi (nav obligāti) – Padod apkārt grozu vai trauku 

un ļauj bērniem salikt ziedojumus. (Pārliecinies, 
ka vecāki ir informēti, kā tiks lietota ziedotā 
nauda)

Bībeles pants w Vai nu PCRE-g, 
PCRE-h, PCRE-i un 
PCRE-j, vai arī PCRE-
R5, PCRE-R6, PCRE-R7 
un PCRE-R8 (71. lpp.)

w  Instrukcijas (44. lpp.)
w  Kustības (14. lpp.)
w  Katram bērnam pa 

dzīvnieka attēlam vai 
plastmasas dzīvnieku 
figūriņai 

Pants 1. Mozus 1:31
Atkārtošana „Pants ar kustībām”
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Nodarbības	sadalījums Kas	nepieciešams Kas	jādara

Izkustēšanās Aktivitāte „Mana galva, pleci, ceļi un kājas”
Vadītājs saka vai dzied, rādot attiecīgās 
kustības: 
„Mana galva, pleci, ceļi, kājas,
Ceļi, kājas, ceļi, kājas.
Mana galva, pleci, ceļi, kājas,
Mana sirds pieder Dievam”

Bībeles 

nodarbība

w Nodarbības teksts (45. lpp.)
w  PCRE4-1, PCRE4-2, 

PCRE4-3, PCRE4-4, 
PCRE4-5 un PCRE4-6

w  PCRE-a, PCRE-b, 
PCRE-c, PCRE-d (nav 
obligāti)

w PCRE-k, PCRE-l, 
PCRE-m, PCRE-n, 
PCRE-o un PCRE-p

w  Dziesma „Kas ir visu 
radījis”

w  Dziesma „Divas acis” (no 
dziesmu krājuma „Mēs 
esam bērni, kas slavē To 
Kungu”)

w  Mūzikas CD un 
atskaņotājs, dziesmu 
grāmata vai teksti (15. lpp.)

w  Attēlu un objektu izlase 
tam, ko Dievs radīja no 
1. līdz 5. dienai

w  Ja iespējams, mazi 
dzīvnieku mazuļi

w  Atsevišķas lapas, uz 
kurām ir attēli ar 
dzīvniekiem un viņu 
mazuļiem 

w  Liela papīra lapa, 
ūdenskrāsas un otas

Stunda „Dievs rada dzīvniekus un cilvēkus” (sestā 
diena)
Māci visu nodarbību uzreiz vai pa daļām. 
Attēlus var novietot uz tāfeles bērnu acu 
augstumā, tad tev būs brīvas rokas citām 
aktivitātēm

? Atkārtošana w Divi komplekti ar 
radīšanas apļiem (77. lpp.)

w Jautājumi (48. lpp.)

Spēle Atmiņas treniņš „Radīšana”
Spēlē jāatrod pāris. Apļus novieto uz galda vai 
grīdas ar attēliem uz leju. Kad bērns ir atbildējis 
uz atkārtošanas jautājumu, viņš pagriež divus 
apļus ar attēliem uz augšu. Ja tie sakrīt, tad atstāj 
ar attēliem uz augšu, ja nē, apgriež otrādi.  Spēlē, 
līdz katram bērnam ir bijusi iespēja piedalīties. 
(Mazākiem bērniem apļus var novietot ar 
attēliem uz augšu un likt, lai meklē pāri. Atrasto 
pāri paņem nost)

Pielietojums w Trīs dažādu dzīvnieku 
attēli 

Aktivitāte Pārrunas (skat. tekstu 45. lpp).
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Nodarbības	sadalījums Kas	nepieciešams Kas	jādara

Uzkodas w Pēc jūsu izvēles (paturi 
prātā, ka bērniem var 
būt alerģija uz kādu 
produktu)

Pārtraukums Lai bērni varētu aiziet uz tualeti un pēc tam 
nomazgāt rokas  

Lūgšana Vadi lūgšanu, pateicies Dievam par ēdienu
Uzkodas  Laiks, lai pārrunātu un atkārtotu nupat mācīto. 

(Piezīme: ēdienu var dot arī nodarbības laikā, 
lai uzlabotu mācīšanos, taču porcijām jābūt 
ļoti mazām un nevajadzētu aizvietot regulārās 
uzkodas) 

Radošās 

aktivitātes

(izvēlies 

vienu)

w Katram bērnam pa 
vienam radīšanas aplim 
(77. lpp.)

w Šķēres
w Flomāsteri vai krītiņi
w Katram bērnam pa  

aploksnei vai papīra 
maisiņam 

w Vilnas dzijas pavedieni 
(5 cm)

w Līme
w Veidošanas masa vai māls 

(skat. 8. lpp.)

Rokdarbs „Radīšanas secības spēle”

Katrs bērns izkrāso un izgriež radīšanas apļus. 
Pēc tam tos sakārto radīšanas notikumu secībā. 
Bērni var strādāt pāros un apļus izmantot spēlē 
„Atrod pāri”. Pēc tam apļus saliek aploksnēs un 
iedod līdzi uz mājām

Aktivitāšu lapa * „Dievs radīja dzīvniekus un cilvēkus”

Palīdzi bērniem pelei un lauvam attēlā pielīmēt 
dzijas astītes  

Veidošanas masa „Dieva radītie dzīvnieki”

Palīdzi bērniem izveidot dažādus dzīvniekus

Papildu 

aktivitātes

(izvēlies 

vienu)

w Katram bērna pa papīra 
lapai 

w Krītiņi

Aktivitāte „Uzmini dzīvnieku”
Apraksti dzīvnieku (piem., šis dzīvnieks ir ļoti 
liels, tam ir lielas ausis un snuķis) vai atdarini 
tam raksturīgās skaņas. Lai bērni uzmin, kas tas 
ir par zvēru. Iesaisti visus bērnus un pateicies 
Dievam par dzīvniekiem

Aktivitāte „Dievs radīja mani īpašu”
Visi bērni uzzīmē savas sejas, izvēloties atbilstošas 
krāsas acīm un matiem

* Angļu valodā pieejams internetā  www.cefonline.com
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Bībeles	panta	mācīšana	
Bībeles pants

„Tad Dievs uzlūkoja visu, ko Viņš bija darījis, un.. tas bija ļoti 
labs.” (1. Mozus 1:31)

Ievads

Lai katrs bērns tur rokās izveidoto dzīvnieciņu vai dzīvnieka attēlu 
un pasaka, kā sauc dzīvnieku, kuru viņš tur rokās.

Cik interesanti, vai ne, ka Dievs radījis tik daudz dažādu dzīvnieku?! 
Bībelē ir teikts, ko Dievs domāja, uzlūkojot Savu darbu.

Iepazīstināšana

Tas rakstīts 1. Mozus grāmatas 1. nodaļas 31. pantā. Pateiksim visi 
kopā panta adresi trīs reizes, rādot, kā lido putns, kā peld zivs un 
iet pīle, gāzelējoties no vienas kājas uz otru.

Lai kāds bērns palīdz tev atrast rakstu vietu tavā Bībelē. Izlasi pantu 
no Bībeles, rādot PCRE-g, PCRE-h, PCRE-i un PCRE-j vai PRCE-
R5, PCRE-R6, PCRE-R7 un PCRE-R8 attēlu.

Izskaidrošana

Dievs uzlūkoja visu, ko Viņš bija darījis, un.. tas bija ļoti labs. Dievs 
paskatījās uz debesīm un zemi. Dievs uzlūkoja ikvienu putniņu. 
Dievs palūkojās uz zivīm jūrā un atzina, ka tas viss ir ļoti labs.  Viss 
bija tieši tāds, kādu Dievs to vēlējās radīt. Viss bija labs, jo Dievs 
ir labs!

Pielietojums

Atpestītam un neatpestītam: Pateicies Dievam par visu, ko Viņš 
ir radījis.

Atkārtošana

„Pants ar kustībām”

Atkārto tekstu pa daļām un kopā ar kustībām (14. lpp.). Pēc tam 
pantu atkārto, izmantojot simbolus.
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Stunda	–	1.	daļa
Izmanto attēlus, kas rāda, ko Dievs radīja no 1. līdz 5. radīšanas dienai. Grupa sakārto 
attēlus tādā secībā, ,,kā Dievs radīja pasauli”.

Es nevaru vien sagaidīt, lai pastāstītu, ko Dievs pēc tam radīja.

Attēls PCRE4-1
Bībele mums saka, ko Dievs teica sestajā dienā: „Radīsim dzīvniekus” 
(pēc 1. Mozus 1:24). Un pasauli piepildīja dažādi dzīvnieki. Kādus 
dzīvniekus tu redzi attēlos?
Lai bērni atbild.

Kurš ir tavs mīļākais dzīvnieks?
Lai bērni atbild.

Attēls PCRE4-2
Dievs radīja katras dzīvnieku sugas mammu un tēti. Katram dzīvnieku 
pārim dzima savas sugas bērni. Tīģeriem dzima tīģerēni. Ziloņiem 
dzima zilonēni. Vai tīģeriem varētu piedzimt zilonītis?
Īsi pārrunājiet.

Katram dzīvniekam dzima savas kārtas mazuļi. Mazuļiem spalva gan 
var būt citā krāsā nekā vecākiem. 

Ja iespējams,  parādi dzīvu dzīvnieka mazuli. Lieto attēlu komplektu un palīdzi 
atrast pāri – mazulis un vecāki.

Vai jums mājās ir kucēni vai kaķēni?
Lai bērni atbild.

Mazuļi mazliet atšķiras no savas mammas un tēta, vai ne? Reizēm 
viņu kažoks ir citā krāsā nekā vecākiem. Reizēm tas ir lokaināks nekā 
vecākiem. Taču mazuļi vienmēr ir tās pašas sugas kā viņu vecāki.  Dievs 
to tā nolēma. Dievs noteica, ka dzīvnieku mamma un tētis pabaros 
savus mazuļus. Viņš paredzēja, ka dzīvnieki ēdīs zāli un lapas, ka tie 
dzīvos blakus un nedarīs cits citam pāri. Es ļoti priecājos, ka Dievs 
radīja dzīvniekus! Vai tu par to priecājies? Dievs ir tik stiprs! Viņš ir 
ļoti gudrs un labs. Viņš ir mīlošs un laipns.

Sestajā dienā Dievs radīja daudz brīnišķīgu dzīvnieku. Iztēlosimies, 
ka mēs esam dzīvnieki. Izvēlies ļoti atšķirīgus dzīvniekus (piemēram, 
zilonis, pērtiķis, trusis, lauva, žirafe, ķengurs u.c.). 

Kustieties pa telpu, attēlojot nosaukto dzīvnieku. Aktivitātes beigām atstāj 
mierīgus un lēnus dzīvniekus, tad bērnus varēs vieglāk nomierināt, lai viņi 
varētu klausīties tālāk. 
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2.	daļa
Sestā diena vēl nebija beigusies. Dievs gatavojās radīt kaut ko ļoti, ļoti 
īpašu.

Attēls PCRE4-3
Dievs radīja pirmos cilvēkus, Ādamu un Ievu. Bībelē teikts, ka tas 
notika ļoti īpaši. Vispirms Dievs radīja vīrieti. Viņš to radīja no zemes 
putekļiem. Pēc tam Viņš iepūta cilvēkā elpu, un tad cilvēks kļuva dzīvs. 
Tu un es varam izveidot māla cilvēciņu, bet mēs nevaram viņam iedod 
dzīvību. 

Dievs iemidzināja Ādamu dziļā miegā. Dievs paņēma no viņa ribas kaulu 
un no tā radīja pirmo sievieti Ievu. Dievs arī viņai deva dzīvību.

Mūsu ķermeņi ir brīnišķīgi. Dievs tos izdomāja un izveidoja. Bet nu 
izkustēsimies!

Visi kopā darbojamies:

atlieksim muguras,

pamāsim ar rokām,

skriesim un lēkāsim,

pastiepsimies pirkstgalos un aizsniegsim debesis,

             ripināsim bumbu.

Visi bērni lai iemērc pirksta galiņu krāsā un atstāj uz papīra pirksta nospiedumu.

Tie izskatās ļoti līdzīgi. Taču, uzmanīgi papētot, redzams, ka tie 
atšķiras. Nevienam citam nav tieši tādi paši pirkstu nospiedumi kā 
tev. Iedomājies, ja tev nebūtu kājas īkšķis, tu nevarētu nostāvēt! Dievs 
radīja tavai kājai piecus pirkstus. Vai redzi skropstas? Dievs tās tev deva, 
lai pasargātu tavas acis no putekļiem. Mūsu ķermeņi ir brīnišķīgi, un 
arī Ādamam tāds bija.

Kad Ādams pamodās, viņš bija pārsteigts. Viņš un viņa sieva bija 
brīnišķīgi. Viņi mīlēja viens otru. Viņi nestrīdējās. Viņi dzīvoja pilnīgi 
labā pasaulē kopā ar dzīvniekiem, putniem, zivīm un augiem.

Ādams un Ieva bija īpaši. Viņi nebija dzīvnieki, viņi bija cilvēki. Bībelē 
ir teikts, ka Dievs tos radīja pēc Sava tēla. Tas nozīmē, ka mēs kaut kā 
līdzināmies Dievam: 

w Dievs radīja cilvēkus ar spēju runāt un domāt.

w Cilvēki spēj izvēlēties un darināt skaistas lietas.

w Cilvēki spēj atšķirt labu no ļauna.

w Cilvēki spēj mīlēt Dievu un draudzēties ar Dievu.

Neviens dzīvnieks tā nespēj sadraudzēties ar Dievu kā cilvēks. Dzīvnieki 
nav radīti pēc Dieva tēla. Tikai cilvēki ir radīti ar spēju iepazīt Dievu, 
mīlēt Dievu un dzīvot kopā ar Viņu mūžīgi.

 „Kas ir visu radījis?”
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Ko nozīmē būt labākajiem draugiem? Tas nozīmē sarunāties, kopīgi 
darīt kādu darbu, katru dienu arvien vairāk uzzināt vienam par otru. 
Jūs mīlat viens otru. Dievs mīl cilvēkus, kurus Viņš ir radījis.

Attēls PCRE4-4
Aizsedz krusta/kapa attēlu un parādi vienīgi bērna/Bībeles attēlu.

Kaut gan tu nevari redzēt Dievu, tu vari būt Viņa draugs. Viņš var būt 
tavs draugs. Viņš vienmēr būs kopā ar tevi. Viņš runās ar tevi, kad tu 
klausīsies Bībeles stāstus. Tu sarunājies ar Dievu, kad lūdz Viņu. Tu mīli 
Viņu, un Viņš mīl tevi. Tu vēlies darīt to, kas patīk Dievam. Varenais 
Radītājs Dievs vēlas, lai tu pazītu un mīlētu Viņu.
Ja tavas grupas bērniem ir priekšstats, kas ir grēks un kas ir Jēzus, šajā vietā vai citā 
programmas daļā vari iekļaut Evaņģēlija vēsts kopsavilkumu.

Atsedz pārējo PCRE4-4 attēla daļu.

Dievs vēlas, lai tu pazītu Viņu un būtu Viņa bērns uz visiem laikiem. 
Taču ir kāds šķērslis – grēks. Grēks šķir tevi no Dieva ģimenes. 
Rīkojoties tā, kā Dievam nepatīk, tu grēko. Tu grēko arī tad, kad nedari 
to, ko Dievs vēlas, lai tu darītu. Bībelē ir teikts: „Nav neviena cilvēka, 
kas nebūtu grēkojis un negrēkotu...”(2. Laiku. 6:36) Tas nozīmē, ka 
visi cilvēki ir grēkojuši.
Mini dotos grēka piemērus vai pārrunājiet situācijas, kas redzamas PCRE-a, PCRE-b, 
PCRE-c un PCRE-d attēlā.

Dievs vēlas, lai tu klausītu saviem vecākiem. Ja neklausi viņiem, tu 
grēko pret Dievu.  Dievs vēlas, lai tu esi laipns un mīļš pret citiem. Ja 
tu neesi laipns un mīļš, tu grēko pret Dievu.

Tu grēko, jo vēlies to darīt. Taču Dievs mīl tevi tik ļoti, ka Viņš sūtīja 
Jēzu glābt tevi. Jēzus nāca, lai glābtu tevi no grēka un soda par to. 
Bībelē rakstīts: „Kristus ir miris par mūsu grēkiem..Viņš aprakts.. un 
trešajā diena augšāmcēlies.” (1. Kor. 15:3-4) Jēzus ir Dieva Dēls. Jēzus 
nekad negrēkoja. Viņš tika sodīts par taviem grēkiem, izciešot sodu 
pie krusta. Pēc nāves Jēzus augšāmcēlās.

Dievs vēlas, lai tu uzticētos Jēzum kā savam Glābējam un tev tiktu 
piedots (atbrīvots no grēka). Dievs vēlas, lai tu kļūtu par bērnu Viņa 
ģimenē. Dievs radīja tevi, lai tu pazītu Viņu un priecātos par Viņu.

3.	daļa
„Radīšanas dienas” skaitāmpants (pirmā līdz sestā radīšanas diena redzama 
PCRE-k, PCRE-l, PCRE-m, PCRE-n, PCRE-o un PCRE-p attēlā).

Attēls PCRE4-5
Ādams un Ieva laimīgi dzīvoja skaistajā Dieva radītajā pasaulē. Dievs 
uzdeva viņiem rūpēties par visiem augiem un dzīvniekiem.

Dievs radīja Ādamu un Ievu ar spēju radīt bērnus – zēnus un meitenes. 
Bērni izauga, un viņiem piedzima bērni. Šiem bērniem piedzima bērni, 
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un tā tas turpinājās. Mūsdienās pasaulē ir daudz cilvēku. Ikviens bērns 
ir radīts pēc Dieva plāna un Viņa spēkā. Un tā kādu dienu piedzimi 
tu. Tu vari teikt: „Dievs radīja mani.”

Dievs zina tavu vārdu. Viņš zina, kas tevi iepriecina un kas apbēdina. 
Viņš tevi ļoti, ļoti mīl.

 „Divas acis”

Pasaulē nav neviena tāda kā tu. Dievs radīja tevi īpašu. Viņš veidoja 
tevi. Paskaties, kādā krāsā tev ir mati.  
Ļauj bērniem atbildēt.

Dievs izplānoja, kāda būs tava matu krāsa, un tā tev piestāv. Tāda acu 
krāsa un sejas forma vislabāk piestāv tieši tev. Taču galvenais ir tas, 
ka tu vari iepazīt Dievu. Bieži ar Viņu sarunāties un uzticēt Viņam 
savus noslēpumus. Mācoties Bībeli, tu iepazīsti Viņu arvien labāk. Es 
joprojām iepazīstu Dievu, un man tas ļoti patīk.

Attēls PCRE4-6
Tagad tu zini patiesu stāstu par to, kā Dievs sešās dienās radīja pasauli. 
Nodziedāsim par to.

 „Kas ir visu radījis?”

Septītajā dienā Dievs atpūtās. Ne tāpēc, ka Viņš bija noguris. Dievs 
nekad nenogurst! Dievs atpūtās, jo radīšanas darbs bija pabeigts. Septīto 
dienu Dievs radīja īpašu, svinamu dienu.

Cik lielisks ir Dievs, vai ne? Viņš vēlas, lai tu un es pazītu Viņu. 
Aizvērsim acis. Ja tu vēlies pazīst Dievu, pasaki Viņam to. Tev tas nav 
jāsaka skaļi. Dievs dzird tevi pat tad, kad tu nerunā skaļi.
Brīdis lūgšanai.

„Radīšanas dienas” skaitāmpants (no pirmās līdz sestajai radīšanas dienai 
redzamas PCRE-k, PCRE-l, PCRE-m, PCRE-n, PCRE-o un PCRE-p 
attēlā).

Atkārtošanas	jautājumi

Bībeles pants

1. Pasaki, ko Dievs radīja. (Atbildes var būt dažādas.)

2. Kā Dievs novērtēja visu, ko Viņš bija radījis? (Tas bija ļoti labs.)

3. Kāpēc Dieva radītās lietas bija labas? (Dievs ir labs, tās bija tieši 
tādas, kādas tās Dievs bija iecerējis.)

Stunda (1.–3. daļa)

1. Kādus dzīvniekus Dievs radīja sestajā radīšanas dienā? (Sauszemes 
dzīvniekus.)

2. Kādi būs dzīvnieku mazuļi, kad izaugs lieli? (Kā viņu vecāki.)

3. Kas noteica, kādi būs dzīvnieku mazuļi un viņu vecāki? (Dievs.)
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4. Ko Dievs radīja līdzīgu Sev? (Cilvēku.)

5. Ko cilvēki spēj tāpēc, ka viņi ir radīti Dieva līdzībā? (Atbildes var 
būt dažādas. Piemēri stundā atklāja, ka cilvēki spēj runāt un domāt; 
viņi var pieņemt lēmumus, viņi var izgatavot skaistas lietas; viņi 
zina, kas ir labs un kas ir slikts. Viņi spēj mīlēt Dievu un būt Viņa 
draugi.)

6. Kas šķir cilvēkus no Dieva? (Grēks.)

7. Kādus grēkus dara tava vecuma bērni? (Atbildes var būt dažādas. 
Stundā dotie piemēri: nepaklausība vecākiem un nelaipna izturēšanas 
pret citiem.)

8. Ko Dievs jūt pret cilvēkiem, kurus Viņš ir radījis? (Viņš mīl 
cilvēkus.)

9. Kāpēc Dievs septītajā dienā atpūtās? (Viņš bija pabeidzis 
radīšanu.)

10. Kas ir visīpašākais, ko Dievs ir radījis? (Cilvēki.)
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5. stunda
Ādams	un	Ieva	izvēlas	grēkot

Rakstu	vietas	skolotājam 1. Mozus 2. un 3. nodaļa

Centrālā	patiesība Visi ir grēcinieki

Pielietojums Neatpestītiem: Lūdz Kungu Jēzu atbrīvot tevi no grēka

Bībeles	pants „Visi ir grēkojuši...” (Romiešiem 3:23)

Nodarbības	sadalījums Kas	nepieciešams Kas	jādara

Sagaidīšana w CD unCD atskaņotājs
w  Vārdu zīmītes katram 

bērnam (73. lpp.) 
w  A4 lapa katram bērnam
w  Krītiņi vai flomāsteri
w  Augļu un dārzeņu attēli 

(izgriez no žurnāliem) un 
līme

Sagaidīšana Ieslēdz klusu mūziku. Sasveicinoties ar bērniem, 
uzrunā katru vārdā un iedod vārda zīmīti 

Aktivitāte „Ceļojums uz Zoodārzu”
 Bērni uzzīmē Zooloģiskajā dārzā redzētus 

dzīvniekus. Vai izgriež dzīvniekus no žurnāliem 
un uzlīmē uz lapām. Kad zīmējumi pabeigti, 
bērni pastāsta, ko viņi zina par uzzīmētajiem 
dzīvniekiem 

Lūgšana w PCRE-k, PCRE-l, 
PCRE-m, PCRE-n, 
PCRE-o, PCRE-p

w CD un CD atskaņotājs; 
dziesmu grāmata vai vārdi 
(15. lpp.)

w Dziesma ar uzskati  
„Bībelei es ticu” 

w Ziedojumu grozs vai 
trauks

Dziesma „Cik labs ir Dievs”
Lūgšana Vadi bērnus lūgšanā vai aicini, lai atkārto tev 

pakaļ: „Mīļais Dievs, Tu, kas radīji dzīvniekus, 
esi ļoti labs. Tu es labs, un es slavēju Tevi. Jēzus 
Vārdā. Āmen”

Skaitāmpants ar kustībām:  „Radīšanas dienas” (16. lpp.)
Dziesma „Bībelei es ticu”  (2. un 3.p.)
Ziedojumi (nav obligāti) – Padod apkārt grozu vai trauku 

un ļauj bērniem salikt ziedojumus. (Pārliecinies, 
ka vecāki ir informēti, kā tiks lietota šī nauda)

Bībeles pants w PCRE-R9, PCRE-R10 
un PCRE-R11 (71. lpp.)

w Instrukcijas (54. lpp.)

Pants Romiešiem 3:23
Atkārtošana „Krāsainais pieceļas”

Izkustēšanās w CD un CD atskaņotājs Aktivitāte „Dzīvnieku pastaiga”
Ejam kā ziloņi (sadotas, uz priekšu izstieptas 
rokas tiek kustinātas kā snuķis)
Lecam kā ķenguri (rokas turam pie krūtīm)
Lecam kā zaķi (pietupjamies)
Skrienam kā stirnas (skrienam barā)

Dziesma  „Mans Dievs ir tik liels”
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Nodarbības	sadalījums Kas	nepieciešams Kas	jādara

Bībeles stunda w Nodarbības teksts (56. 
lpp.)

w  PCRE5-1, PCRE5-2, 
PCRE5-3, PCRE5-4, 
PCRE5-5 un PCRE5-6

w  PCRE-k, PCRE-l, 
PCRE-m, PCRE-n, 
PCRE-o un PCRE-p

w  PCRE-a, PCRE-b, 
PCRE-c, PCRE-d (nav 
obligāti)

w Attēlu un objektu izlase 
no tā, ko Dievs radīja no 
1. līdz 6. dienai

w Vīnogas vai citi augļi
w Mazuļu fotogrāfijas

Stunda „Ādams un Ieva izvēlas grēkot” 
Māci visu nodarbību vai katru daļu savā 
nodarbībā.
Novieto attēlus uz tāfeles bērnu acu augstumā, lai 
pašam būtu brīvas rokas citām aktivitātēm

? Atkārtošana w Koks (78. lpp.)
w Krītiņi vai flomāsteri
w Aromātiskas augļu 

uzlīmes (nav obligāti)
w Jautājumi (59. lpp.)

Spēle „Augļu koks”
Pēc tam kad bērns ir atbildējis uz atkārtošanas 
jautājumu, viņš var piezīmēt vienu augli kokam 
vai pielīmēt augļa uzlīmi. Vari iedod katram 
bērnam pa uzlīmei, lai viņi tās pielīmē koka 
zariem

Lasīšanai priekšā w Teksts (59. lpp)
w Paklājs

Aktivitāte Sasēdini bērnus uz „stāstu paklāja”

Uzkodas w Pēc jūsu izvēles (paturi 
prātā, ka bērniem var 
būt alerģija uz kādu 
produktu)

Pārtraukums Lai bērni varētu aiziet uz tualeti un pēc tam 
nomazgāt rokas

Lūgšana Vadi lūgšanu, pateicies Dievam par ēdienu 
Uzkodas Laiks, lai pārrunātu un atkārtotu nupat mācīto. 

(Piezīme: ēdienu var dot arī nodarbības laikā, 
lai uzlabotu mācīšanos, taču porcijām jābūt 
ļoti mazām un nevajadzētu aizvietot regulārās 
uzkodas) 
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Nodarbības	sadalījums Kas	nepieciešams Kas	jādara

Radošās 

aktivitātes

(izvēlies 

vienu)

w Katram bērnam pa 
vienam kokam (78. lpp.) 

w 2,5 cm kvadrātiņi no 
krāsaina zīdpapīra. 
Katram bērnam apmēram 
10 gab.

w Katram bērnam pa 
vienam zīmulim 

w Katram bērnam papīra 
šķīvis ar līmes porciju 

w Brūns krītiņš vai 
flomāsters

w Katram bērnam darba 
lapa 

w Dabiskas vai mākslīgas 
lapas

w Līme
w Veidošanas masa vai māls 

(skat. 8. lpp.)

Aktivitāte „Augļu koks”
Parādi bērniem, kā zīmuļa galu ar dzēšgumiju 
novietot zīdpapīra kvadrāta viducī un ap zīmuļa 
galu aptīt papīru. Pēc tam viegli samitrina ar līmi 
(papīrs vēl joprojām ir ap zīmuli) un izveidoto 
papīra augli pielīmē kokam. Katrs bērns izkrāso 
koka stumbru brūnu 

Aktivitāšu lapa * „Ādams un Ieva izvēlas grēkot”
Bērni pielīmē pie zīmējuma lapas, daļēji aizsedzot 
Ādamu un Ievu

Veidošanas masa  „Ādams un Ieva dārzā”
Bērni kopīgi veido dārzu – augus, dzīvniekus un 
Ādamu un Ievu

Izklaides 

aktivitātes

(izvēlies 

vienu)

Aktivitāte „Dari to, ko vecāki tev liek”
Dod katram iespēju rīkoties tā, kā vecāki ir likuši, 
bet pārējie bērni min, ko lika. Ja nepieciešams, 
pačuksti bērniem, ko rādīt (piem., savākt 
rotaļlietas, paskatīties uz abām pusēm pirms ielas 
šķērsošanas, tīrīt zobus, sēdēt pie galda u.c.)

Aktivitāte „Tu nevari paslēpties no Dieva”
Bērni paslēpjas klasē. Atrodot bērnu, vienmēr 
saki: „Tu nevari paslēpties no Dieva! Dievs tevi 
redz”

*Angļu valodā pieejams internetā  www.cefonline.com
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Bībeles	panta	mācīšana
Bībeles pants

„Visi ir grēkojuši...” (Romiešiem 3:23)

Ievads

Tagad visi samirkšķināsim acis, pašūposim galvu un pamāsim ar 
rokām.

Lai visi tā izdara.

Jūs visi samirkšķinājāt acis, pašūpojāt galvas un pamājāt ar rokām. 
Dievs saka, ka ir vēl kaut kas, ko jūs visi esat darījuši!

Iepazīstināšana

Viņš to mums saka Romiešiem 3:23.

Visi kopā pasakiet panta adresi – vispirms, mirkšķinot acis, tad šūpojot 
galvas, pēc tam mājot ar rokām.

Lai viens bērns palīdz tev atrast pantu atvērtajā Bībelē. Izlasi pantu 
un pēc tam parādi PCRE-R9, PCRE-R10 un PCRE-R11attēlu.

Paskaidrojumi

Visi – Visi nozīmē „ikviens”! Tu, es, tavi vecāki, tavs ārsts, tavi 
draugi, policists, visi cilvēki pasaulē!

Ir grēkojuši – Visi cilvēki ir grēkojuši. Grēkot ir domāt, runāt vai 
rīkoties pret Dieva gribu. Ja tu rīkojies tā, kā tev patīk, nevis tā, kā 
patīk Dievam, tu grēko. Dievs liek darīt labu, bet tu to nedari, tu 
grēko. Vai vari pateikt dažus piemērus, kā bērni grēko?

Īsi pārrunājiet.

Tu un es rīkojamies grēcīgi tāpēc, ka paši izvēlamies to darīt! Mēs jau 
no dzimšanas zinām, kā grēkot, un mēs grēkojam atkal un atkal.

Pielietojums

Neatpestītam: Jēzus vēlas glābt tevi no grēka. Jēzus dzīvoja uz zemes, 
taču nekad negrēkoja. Viņš ir Dieva Dēls. Kad Jēzus 
mira pie krusta, Viņš uzņēmās Dieva sodu par mūsu 
grēkiem. Pēc tam Viņš augšāmcēlās. Jēzus var piedot 
tavus grēkus, ja tu tici Viņam kā savam Glābējam.

Atpestītam: Ja tu tici Jēzum kā savam Glābējam, Dievs palīdzēs tev 
palīdzēt paklausīt Viņam. Dievs var palīdzēt tev teikt 
„nē” grēkam. Kad tu izvēlies grēkot, Dievs joprojām tevi 
mīl. Tu esi Viņa bērns. Saki Dievam, ka tu nožēlo, un 
lūdz, lai Viņš nākamreiz tev palīdz teikt „nē” grēkam. 
Dievs tev palīdzēs paklausīt.
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Atkārtošana

„Krāsainais pieceļas”

Nosauc krāsu. Visi, kuru apģērbā ir šī krāsa, pieceļas un pasaka 
pantu. Skolotājs norāda uz simboliem, un bērni saka Bībeles pantu. 
Atkārto vairākas reizes.
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Stunda	–	1.	daļa
Ejiet „radīšanas pastaigā” pa telpu, apskatot un pārrunājot attēlos vai priekšmetos 
redzamo, kas norāda uz sešām radīšanas dienām.

 „Radīšanas dienas” skaitāmpants (1. līdz 6. radīšanas dienas attēli – PCRE-k, 
PCRE-l, PCRE-m, PCRE-n, PCRE-o un PCRE-p).

Ko Dievs darīja septītajā dienā? (Viņš atpūtās, jo radīšanas darbs bija 
pabeigts.) Mēs atpūtīsimies, sēžot uz saviem krēsliem, un paskatīsimies, 
kas notika tālāk! 

Attēls PCRE5-1
Dievs deva Ādamam un Ievai īpašu vietu dzīvošanai. Tas bija Ēdenes 
dārzs. Tas bija jauks, un tur bija viss, lai viņi tur būtu laimīgi. Viņi ēda 
un priecājās par visvisādiem augļiem un augiem, kas auga dārzā.

Piedāvājiet bērniem vīnogas vai citus augļus.

Ādams visiem dzīvniekiem deva vārdus. Iztēlosimies, ka mēs kopā ar 
Ādamu dodam dzīvniekiem vārdus.
Nosauciet attēlā redzamos dzīvniekus.

Ādams un Ieva rūpējās par dzīvniekiem un augiem un bija priecīgi.

Un zini, kas bija vislabākais? – Dievs nāca uz dārzu un pastaigājās 
kopā ar Ādamu un Ievu. Dievs zina visu, un Viņš iemācīja Ādamam 
un Ievai visu, kas viņiem bija jāzina. Tas ir kaut kas īpašs, ja Dievs ir 
tavs draugs.  

Attēls PCRE5-2
Dievs radīja pasauli, un Viņš noteica arī likumus! Viņa likumi vienmēr 
ir labi. Dievs Ādamam un Ievai lika ievērot vienu likumu. Dārza vidū 
auga koks, kura augļus viņi nedrīkstēja ēst. Viņi drīkstēja ēst visus citus 
augļus, izņemot laba un ļauna atzīšanas koka augļus. Dievs brīdināja: ja 
jūs ēdīsiet no tā koka augļiem, jums būs jāmirst. Droši vien Ādams un 
Ieva domāja, ka ievērot šo vienu likumu būs viegli. Esmu pārliecināts, 
ka viņi gribēja būt paklausīgi.

Dievs ir devis likumus arī tev. Tie atrodami Bībelē, un, protams, tie 
ir labi likumi. Nosaukšu dažus Dieva likumus. Paklausīt vecākiem. 
Nezagt. Vienmēr teikt patiesību. Mīlēt Dievu. Nepaklausību Dieva 
likumiem sauc par grēku. Visi kopā pateiksim vārdu „grēks”.

Neklausīt Dieva likumiem,
Dieva likumiem, Dieva likumiem,
Neklausīt Dieva likumiem
Tas gan ir grēks.
 (Melodija: „London Bridge”)

2.	daļa
Attēls PCRE5-3
Ēdenes dārzā viss bija brīnišķīgs.  Tad kādu dienu tur ieradās Dieva 
ienaidnieks sātans. Viņš gribēja, lai Ādams un Ieva neklausītu Dievam 
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un tā grēkotu. Par to stāstīts Bībelē.

Sātans izmantoja čūsku.
Parādiet attēlā čūsku.

Netālu no laba un ļauna atzīšanas koka sātans pamanīja Ievu. Tas bija 
vienīgais koks, kura augļus Ādams un Ieva nedrīkstēja ēst. Sātans jautāja 
Ievai: „Vai Dievs jums teica, ka nevarat ēst augļus no dārza kokiem?” 
(Pēc 1. Mozus 3:1.)

Ieva atbildēja: „Mēs varam ēst augļus no visiem kokiem, tikai ne no tā, 
kas aug dārza vidū. Ja mēs to darīsim, mēs mirsim.”

Sātans iebilda: „Jūs nemirsiet. Dievs zina, ka tad, ja jūs ēdīsiet no šī 
koka augļiem, jūs būsiet kā Dievs, jūs zināsiet, kas ir labs un ļauns.”

Sātans vēlējās, lai Ieva notic, ka tad, kad viņa apēdīs šī koka augli, tad 
būs tikpat gudra kā Dievs. Sātans meloja (neteica patiesību). Viņš 
centās Ievu pierunāt grēkot, nepaklausīt Dievam.

Ieva pārdomāja sātana vārdus, ka viņa būs kā Dievs. Ieva apskatīja laba 
un ļauna atzīšanas koka augļus. Tie izskatījās labi.

Attēls PCRE5-4
Ieva skatījās un skatījās. Un tad pastiepa roku, noplūca augli un nokoda 
gabaliņu. Viņa paklausīja Dieva ienaidniekam. Viņa nepaklausīja 
Dievam ar savām ausīm, acīm un rokām. Ieva grēkoja. 

Dažkārt arī mēs tā darām! Tu un es neklausām Dievam un grēkojam. 
Ir tā, kā rakstīts mūsu šīsdienas Bībeles pantā.
Citējiet visi kopā Romiešiem 3:23. Mini grēku piemērus vai pārunājiet PCRE-a, PCRE-b, 
PCRE-c un PCRE- attēlā redzamās situācijas.

Ja tu grozies ap tēta darbarīkiem, kaut gan viņš tev aizliedzis tiem 
tuvoties, tu grēko pret Dievu. Kad tu skaties televīzijā pārraides, kuras 
vecāki tev neļauj skatīties, tu grēko pret Dievu. Ja tu bez atļaujas paņem 
saldumus, tu grēko pret Dievu. Tu grēko tāpēc, ka tā gribi. Tāpēc, ka tu 
grēko, tu esi pelnījis, ka tiec šķirts no Dieva uz visiem laikiem. Grēks 
neļauj tev draudzēties ar Dievu. 

3.	daļa
Attēls PCRE5-5
Ieva nepaklausīja Dievam. Viņa ēda Dieva aizliegto augli un pēc tam 
to deva Ādamam. Viņš arī ēda augli. Piepeši viņi abi kļuva bēdīgi. 
Viņi zināja, ka ir rīkojušies slikti – nav klausījuši Dievam. Viņi bēdājās 
un apjukumā mēģināja apsegties ar vīģu lapām. Viņi atcerējās Dieva 
brīdinājumu, ka viņi mirs, ja ēdīs šī koka augļus. Taču visļaunākais bija 
tas, ka nomira Ādama un Ievas vēlēšanās paklausīt Dievam. Tagad viņi 
vēlējās grēkot. Viņi bija pelnījuši šķiršanos no Dieva uz visiem laikiem. 
Viņi pazaudēja draudzību ar Dievu. Iespējams, ka viņi pat domāja, ka 
Dievs viņus vairs nemīl. Bībelē rakstīts, ka tad, kad Dievs ienāca dārzā, 
Ādams un Ieva paslēpās no Viņa.
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Lai bērni paslēpjas aiz krēsliem. Jautā: „Vai Dievs tevi redz?”

Neviens nespēj noslēpties no Dieva! Ādams un Ieva nevarēja noslēpties 
no Dieva. Dievs zināja, kur viņi atrodas. Dievs aicināja viņus šurp.

Dievs:  Ādam! Ieva! Kur jūs esat? (Sauc vairākas reizes.)
Ādams:  Es dzirdēju Tavu balsi, man palika bail, un es paslēpos.
Dievs:  Tu esi ēdis no tā koka augļiem, kurus Es tev aizliedzu 

ēst.
Ādams:  Jā, bet Ieva pie tā vainīga. Viņa deva man augli, un es 

ēdu.
Dievs:  Ko tu izdarīji, Ieva?
Ieva:  Tā bija čūskas vaina! Tā mani apmānīja un pierunāja ēst 

augli.

Attēls PCRE5-6
Dievs ir svēts un Viņam jāsoda grēks. Dievs teica Ādamam un Ievai, 
ka viņi nevarēs turpināt dzīvot labajā dārzā. Laiks kopā ar Dievu bija 
beidzies. Viņu dzīvē bija ienācis nemiers un raizes.

Tas bija bēdīgi. Vai Dievam bija arī labas ziņas? Viņš teica, ka reiz 
Glābējs uzvarēs grēku un sātanu uz visiem laikiem. Viņš savedīs kārtībā 
to, ko Ādams bija sadarījis nepareizi.

Vai Dievs pārtrauca mīlēt Ādamu un Ievu? (Nē.) Vai dzirdēji, ko Dievs 
apsolīja Ādamam un Ievai? Reiz nāks Glābējs un uzveiks grēku, kas 
šķir viņus no Dieva un kas ir starp mums un Dievu.
Parādi bērna attēlu.

Visi bērni, kas dzimuši pēc tam (Ādama un Ievas bērni un visi pārējie 
bērni), grib neklausīt Dievam. Mēs bez mācīšanas zinām, kā rīkoties 
ļauni un nepareizi. Bībelē ir teikts, ka visi cilvēki ir tādi.

Nosauc  vārdā skolotājus un grupas bērnus.

Kopīgi pasakiet Bībeles pantu.

Tāpēc mums ir nepieciešams Kāds, kuru Dievs apsolījis sūtīt. Dievs 
sūtīja Savu vienīgo Dēlu Jēzu. Jēzus nekad negrēkoja. Taču Viņš mira pie 
krusta, un Dievs sodīja Viņu par visu to ļauno, ko mēs esam izdarījuši. 
Kungs Jēzus nepalika miris. Viņš ir mūžam dzīvs.

Viņš ir vienīgais, kurš panāca, ka tu un Dievs varat būt draugi. Viņš 
var atbrīvot tevi no grēka un ļaunā tavā dzīvē. Kad tu to Viņam lūgsi, 
Viņš atbrīvos tevi. Tad tu būsi Dieva draugs. 

Ja vēlos būt es Dieva draugs,

Dieva draugs, Dieva draugs,

Ja vēlos būt es Dieva draugs,

Vajadzīgs man Jēzus.
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Viņš var atbrīvot no grēka,

Visiem grēkiem, visiem grēkiem.

Viņš var atbrīvot no grēka,

Ja es ticu Jēzum.

            (Melodija: London Bridge)

Atkārtošanas	jautājumi
Bībeles panti

1. Kas ir grēkojis? (Visi cilvēki – tu, es, ikviens.)

2. Kas ir grēks? (Tavas domas, vārdi un rīcība, kas apbēdina Dievu.)

3. Kurš vienīgais, kas dzīvojis uz zemes, nekad negrēkoja? (Jēzus.)

Stunda (1.–3. daļa)

1. Kur Ādams un Ieva dzīvoja? (Ēdenes dārzā.)

2. Kas mācīja Ādamam un Ievai visu, kas viņiem bija jāzina? 
(Dievs.)

3. Kas deva likumus pasaulei, jo Viņš to radīja? (Dievs.)

4. Kas vēlējās, lai Ādams un Ieva neklausītu Dievam un tā grēkotu? 
(Dieva ienaidnieks sātans.)

5. Kas ieklausījās sātana teiktajā un noticēja meliem? (Ieva.)

6. Pasaki piemēru, kā bērni grēko. (Dažādas atbildes. Stundā dotais 
piemērs bija par iešanu tur, kur nevajadzētu iet, par vecāku aizliegto 
televīzijas programmu skatīšanos, saldumu ēšanu, kad mamma ir 
teiksi „nē”.)

7. Ko Dievs apsolīja Ādamam un Ievai? (Sūtīt Glābēju.)

8. Kas ir Glābējs? (Jēzus Dieva Dēls.)

9. Kas notika ar Ādamu un Ievu, kad viņi grēkoja? (Viņi zaudēja 
draudzību ar Dievu.)

10. Kādu sodu Jēzus saņēma mūsu vietā? (Viņš cieta un mira pie 
krusta.)

Lasīšanai	priekšā
Lieto vienu vai abus stāstus.

1. stāsts

Maija spēlējās bērnudārza rotaļu stūrī. Viņai tur patika. Meitene uz 
rotaļu plīts gatavoja ēdienu līdzīgi, kā to dara viņas mamma. Viņa 
uzlika katliņu uz plīts. Viss bija jauki līdz brīdim, kad pienāca Sandra 
un arī vēlējās uzlikt savu katliņu uz plīts. 

„Nē,” teica Maija. „Ej prom! Es te spēlējos!”

„Mēs varam spēlēties abas,” teica Sandra.
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„Nē, nē, nē! Tas viss pieder man,” kliedza Maija.

Sandra sāka raudāt, un tad pienāca audzinātāja.

„Te pietiek vietas jums abām,” viņa teica. „Mēs nedrīkstam rīkoties 
savtīgi.”

Maija dusmīgi atbrīvoja vietu Sandrai.

Kas mācīja Maijai savtīgumu? Neviens. Viņa zināja, kā būt savtīgai, jo 
ir dzimusi grēciniece – tāpat kā tu un es. 

2. stāsts

Aldim patika ar tēti iet iepirkties. Tad viņš vienmēr dabūja kādu 
saldumu vai izpriecu. Reizēm tas bija saldējums, reizēm konfektes vai 
lielveikalā brauciens uz lielā dzeltenā ziloņa. Tas bija jauki!

Reiz viņš lielveikalā apstājās pie konfektēm.

„Vai es varu dabūt šīs?” jautāja Aldis, rādot uz citām konfektēm.

„Protams,” atteica tētis. „Tev pienākas našķis. Tikai atceries, ka tev būs 
viens našķis vai izprieca.”

Vēlāk lielveikalā Aldis blakus lielajam dzeltenajam zilonim ieraudzīja 
lielu sarkanu bērnu vilcienu.

„Es drīkstēšu ar to pavizināties?” jautāja Aldis.

„Citu dienu,” atbildēja tētis. „Šodien tev jau bija saldumiņš. Lūk, dažas 
konfektes tev vēl palikušas.”

„Bet es gribu braukt ar vilcienu,” tiepās Aldis.

„Citu dienu,” mierīgi iebilda tētis.

Aldis nokrita uz grīdas, sāka spārdīties un kliedza: „Es gribu 
vilcienu!” 

Kas mācīja Aldim spārdīties un kliegt? Neviens. Viņš zināja, kā niķoties, 
jo ir dzimis grēcinieks, tāpat kā tu un es.
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6. stunda
Kains	un	Ābels	dod	dāvanas	Dievam

Rakstu	vieta	skolotājam 1. Mozus 4. nodaļa

Centrālā	patiesība Jēzus ir vienīgais, kas var piedot grēkus 

Pielietojums	 Neatpestītiem: Uzticies Jēzum, ka Viņš paņems prom tavu grēku

Bībeles	pants „... un visiem trūkst dievišķās godības...” (Romiešiem 3:23)

Nodarbības	sadalījums Kas	nepieciešams Kas	jādara

Sagaidīšana w CD un CD atskaņotājs
w Vārdu zīmītes katram 

bērnam (73. lpp.) 
w Katram bērnam A4 lapa 
w Krītiņi vai flomāsteri
w Katram bērnam dinozauru 

labirints (79. lpp.) 

Sagaidīšana Ieslēdz klusu mūziku. Sasveicinoties ar bērniem, 
uzrunā katru vārdā un pasniedz vārda zīmīti

Aktivitāte „Viens ceļš”
Izskaidro jēdzienu „viens ceļš”. Izdali katram 
bērnam pa dinozaura labirintam un aicini atrast 
ceļu, kā tikt no viena dinozaura pie otra

Lūgšana w PCRE-k, PCRE-l, 
PCRE-m, PCRE-n, 
PCRE-o, PCRE-p

w CD un CD atskaņotājs; 
dziesmu grāmata vai vārdi 
(15. lpp.)

w Dziesma „Bībelei es ticu” 
w Ziedojumu grozs vai 

trauks

Dziesma „Bībelei es ticu”
Lūgšana Vadi bērnus lūgšanā vai aicini, lai viņi atkārto 

tev pakaļ: „Mīļais Dievs, pateicos Tev par 
Bībeli. Paldies, ka Tu sūtīji Jēzu, lai Viņš mirtu 
par mums. Paldies, ka Jēzus augšāmcēlās. Jēzus 
Vārdā. Āmen”

Skaitāmpants ar kustībām „Radīšanas dienas” (16. lpp.)
Ziedojums (nav obligāti) – Padod apkārt grozu vai trauku 

un ļauj bērniem salikt ziedojumus. (Pārliecinies, 
ka vecāki ir informēti, kā tiks lietota šī nauda)

Bībeles pants w PCRE-R9, PCRE-R10 
un PCRE-R11, PCRE-
R12 (72. lpp.)

w  Instrukcijas (64. lpp.)
w Neliela bumbiņa un 

mērķis

Pants Romiešiem 3:23
Atkārtošana „Krāsainais pieceļas”

Izkustēšanās Aktivitāte „Mana galva, pleci, ceļi, kājas”
Kustības var teikt priekšā vai dziedāt „London 
Bridge” melodijā: 
„Mana galva, pleci, ceļi, kājas,
Ceļi,  kājas, ceļi, kājas,
Mana galva, pleci, ceļi, kājas,
Mana sirds pieder Dievam”
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Nodarbības	sadalījums Kas	nepieciešams Kas	jādara

Bībeles 

nodarbība

w Nodarbības teksts (65. 
lpp.)

w  PCRE6-2, PCRE6-3, 
PCRE6-4, PCRE6-5 un 
PCRE6-6

w  Divas bēdīgas sejas uz 
kartona kartītes

w  Ādas un kažokādas 
paraugi

w  Nezāles un ērkšķi
w  Dažas sēklas un 

plastmasas trauciņš ar 
augsni

w  Ēdiens/ūdens un īsts 
dzīvnieks (ja tas ir 
iespējams)

Stunda „Kains un Ābels dod dāvanas Dievam” 
Māci visu nodarbību uzreiz vai pa daļām. 
Attēlus var novietot uz tāfeles bērnu acu 
augstumā

? Atkārtošana w No koka vai piena pakām 
izgatavoti klucīši (piena 
pakām nogriež augšējo 
galu un divas pakas 
sasprauž kopā, pēc tam 
aplīmē ar līmpapīru vai 
līmplēvi)

w Jautājumi (67. lpp.)

Spēle „Uzcel altāri”
 Pēc tam kad bērns ir atbildējis uz atkārtošanas 
jautājumu, viņš var „iebūvēt” vienu klucīti altārī. 
Sagādājiet pietiekami daudz klucīšu, lai iznāk 
visiem bērniem 

Priekšā lasīšana w Teksts (68. lpp.)
w Paklājs

Aktitāte Padari šo laiku īpašu. Sasēdini bērnus uz „stāsta 
paklāja”

Uzkodas w Pēc skolotāja izvēles 
(paturi prātā, ka bērniem 
var būt alerģija uz kādu 
produktu)

Pārtraukums Lai bērni varētu aiziet uz tualeti un pēc tam 
nomazgāt rokas  

Lūgšana Vadi lūgšanu, pateicies Dievam par ēdienu 
Uzkodas Laiks, lai pārrunātu un atkārtotu nupat mācīto. 

(Piezīme: ēdienu var dot arī nodarbības laikā, 
lai uzlabotu mācīšanos, taču porcijām jābūt ļoti 
mazām un tām nevajadzētu aizvietot regulārās 
uzkodas)

Radošās 

aktivitātes

(izvēlies 

vienu)

w Silueti (80.–81. lpp.); pa 
vienam katram bērnam 
un vēl papildus

w Katram bērnam pa vienai 
krāsaina papīra lapai

w Zīmuļi
w Tūbiņas ar mirdzumu
w Krītiņi vai flomāsteri
w Katram bērnam pa darba 

lapai 
w Veidošanas masa vai māls 

(skat. 8. lpp.)

Rokdarbs „Mana ģimene”
Lai katrs bērns izvēlas attiecīgus siluetus un ar 
to palīdzību uzzīmē savu ģimeni. Pēc tam attēlu 
var izgriezt un uzlīmēt uz attēla, kurā redzama 
ģimenes māja)

Aktivitāšu lapa * „Kains un Ābels pasniedz Dievam dāvanas”
 Palīdziet bērniem uzklāt līmi uz krusta un pēc 

tam uzkaisīt spīgulīšus
Veidošana „Uzcel altāri”

No mazām bumbiņām izveido altāri. Bērni var 
izveidot arī augļus un jēru – Kaina un Ābela 
upurus Dievam
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Nodarbības	sadalījums Kas	nepieciešams Kas	jādara

Papildu 

aktivitāte

Spēle „Patiess un nepatiess”
Bērni plecu pie pleca nostājas aiz līnijas gar 
telpas vienu sienu. Skolotājs nostājas iepretim 
bērniem. Bērniem jāpasaka, vai apgalvojums 
ir patiess vai nav, un ar kustībām tas jāparāda. 
Ja apgalvojums ir patiess, bērni sper soli uz 
priekšu, ja nepatiess, – paliek uz vietas. Daži 
piemēri:
•	 Tu	ļauj	citiem	spēlēties	ar	tavām	rotaļlietām
•	 Tu	uzstāj,	ka	iesi	ārā,	arī	tad,	kad	mamma	to	

neļauj
•	 Tu	čīksti	tik	ilgi,	 līdz	mamma	piekāpjas	un	

iedod vēl vienu cepumu
•	 Tu	palīdzi	mammai	klāt	vakariņu	galdu
•	 Tu	ļauj	brālim	vai	māsai	izvēlēties,	kuru	filmu	

skatīsieties

* Angļu valodā pieejams internetā  www.cefonline.com
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Bībeles	panta	mācīšana
Bībeles pants

„Visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības.”                
(Romiešiem 3:23)

Ievads
Pamēģināsim trāpīt mērķī. Vai vari palekties tik augstu, lai 
aizsniegtu griestus?
Vairākkārt pamēģini. Pie katra neveiksmīga mēģinājuma saki: 
„Garām! Nesasniedzu mērķi!”
Vai zināt, ka Dievs arī runā par netrāpīšanu mērķī? 

Iepazīstināšana
Viņš par to runā Romiešiem 3:23.
Visi kopā saka panta adresi – vispirms, augstu paceļot vienu roku, pēc 
tam – otru roku un trešajā reizē – abas rokas.
Lai kāds no bērniem palīdz atrast pantu tavā atvērtajā Bībelē. Izlasi 
pantu un pēc tam parādi uzskati PCRE-R9, PCRE-R10, PCRE-11 
un PCRE-R12.

Paskaidrojumi
Visi ir grēkojuši – visi nozīmē, ka tas attiecas uz katru cilvēku – tevi, 
mani un visiem, visiem cilvēkiem pasaulē. Visi cilvēki ir grēkojuši. 
Grēks ir domāt, runāt un darīt to, kas nepatīk Dievam. Kad tu 
rīkojies tā, kā tu pats gribi, nevis kā grib Dievs, tu grēko.
Un visiem trūkst dievišķās godības – grēkojot, nevar sasniegt Dieva 
godību. Tu un es nekad nespēsim būt tik labi kā Dievs. Mēs 
nespējam sasniegt Dieva godību, jo mēs grēkojam.

Pielietojums
Neatpestītam: Jēzus vēlas glābt tevi no grēka. Viņš pie krusta 

izcieta sodu, kas pienācās tev par taviem grēkiem. Jēzus 
nomira un augšāmcēlās. Viņš var piedot tev grēkus, ja 
tu ticies Viņam kā Glābējam. Tas ir vienīgais veids, kā 
būt glābtam no grēka.

Atpestītam: Ja tu tici Jēzum, kā savam Glābējam, tad Dievs var 
palīdzēt tev teikt grēkam „nē”. Grēks ļoti apbēdina 
Dievu. Taču, ja tu izvēlies grēkot, Dievs joprojām tevi 
mīl. Saki Dievam, ka nožēlo, un lūdz, lai Viņš tev palīdz 
citreiz teikt grēkam „nē”.

Atkārtošana
„Krāsainais pieceļas”
Nosauc krāsu, un visi, kuriem apģērbā ir šī krāsa, pieceļas un 
pasaka pantu. Atkārtošanas laikā norādi uz simboliem. Atkārtojiet 
vairākas reizes.
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Stunda	–	1.	daļa
Parādi divas bēdīgas sejas.

Ādams un Ieva bēdīgi atstāja dārzu. Kāpēc tā notika?
Ļauj bērniem atbildēt. Tas dos jums lielisku iespēju pārbaudīt viņu izpratni.

Attēls PCRE6-2
Taču Dievs vēl tikpat ļoti mīlēja Ādamu Ievu. Pirms viņi atstāja dārzu, 
Dievs izgatavoja viņiem apģērbu. Bībelē rakstīts, ka Dievs darināja 
viņiem drēbes no dzīvnieku ādām.

Ļauj bērniem aptaustīt ādas vai kažokādas izstrādājumu un pārrunājiet, kāpēc 
šāds apģērbs bija piemērots. 

Dievs iemācīja Ādamam un Ievai kaut ko svarīgu. Grēks ir kaut kas tik 
briesmīgs, ka tādēļ Kādam bija jāatdod Sava dzīvība, un Dievs vēlējās to 
atgādināt.  Mums ir žēl dzīvnieku, bet vēl vairāk mums jābūt bēdīgiem 
par izdarīto grēku.  Dzīvnieku nāve palīdzēja cilvēkiem atcerēties, ka 
reiz Dieva sūtītais Glābējs mirs par viņu grēkiem.

„Jēzus ir ceļš”

Ādams un Ieva atcerējās, ka ir tikai viens ceļš, kā būt brīviem no 
grēka.  

Ādams un Ieva smagi strādāja.  Tas bija daudz grūtāk nekā skaistajā 
Ēdenes dārzā. Tur viņi nebija redzējuši nezāles, ērkšķus, nātres.
Ja tas iespējams, parādi tos bērniem.

Strādājot viņi sakarsa un nogura. Varbūt viņi domāja: „Ja vien mēs 
būtu klausījuši Dievam...” Droši vien viņi bieži bija bēdīgi. 
Parādi bēdīgas sejas.

2.	daļa
Attēls PCRE6-3
Aizklāj zēna/jēra attēlu un parādi tikai vecāku/mazuļa attēlu.

Ādama un Ievas dzīvē atgadījās kaut kas priecīgs. Viņiem piedzima 
dēliņš. Vecāki nosauca viņu par Kainu. Viņi zināja, ka tā ir Dieva 
dāvana.  Tas bija pirmais bērniņš pasaulē! Cik mazas plaukstiņas un 
pēdiņas! Cik jauks deguntiņš! Kurš no jums atceras, kas nebija jauks 
šajā mazajā bērniņā? Jā, bērniņš piedzima ar vēlmi neklausīt Dievam.

Vēl pēc laika Ādamam un Ievai piedzima otrs dēls. Viņu to nosauca 
par Ābelu. Nu brāļi varēja kopā spēlēties.
Atsedz pārējo attēla PCRE6-3 daļu.

Iespējams, ka viņi kāpa kokos un spēlēja spēles. Viņi mācījās sēt un 
audzēt augļus un dārzeņus. Viņi iemācījās rūpēties par jēriņiem un 
citiem dzīvniekiem.

Parādi, kā Ādams un Ieva mācīja savus dēlus. Sēt sēklas, ķert dzīvniekus, rakt 
zemi, lūgt, nest nastas utt.
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Taču kaut ko bērniem neviens nemācīja. Viņi paši prata grēkot. Viņi 
reizēm neklausīja vecākiem un savā starpā strīdējās, bet Dievs viņus 
mīlēja tādus, kādi viņi bija.

Attēls PCRE6-4
Esmu pārliecināts, ka Ādams un Ieva bieži sarunājās ar zēniem.

Droši vien puikas jautāja: „Tēt, kā bija dzīvot dārzā?”

„Tas bija brīnišķīgi. Kas par vietu!” Ādams droši vien atbildēja.

„Kāpēc mēs tur vairs nedzīvojam?” zēni turpināja izjautāt.

„Mēs nepaklausījām Dievam,” paskaidroja Ādams un Ieva.

„Vai Dievs mūs vairs nemīl?” zēni gribēja zināt.

„Nē, Dievs joprojām mīl mūs.  Viņš parādīja, kā mēs varam saņemt 
piedošanu. Ievērojiet, tas ir tikai viens veids. Sods par grēku ir nāve. 
Dzīvniekam jāmirst.”

Dievs mīlēja Ādamu un Ievu, Viņš mīl arī mūs – pat tad, kad mēs 
rīkojamies slikti.

Mēs zinām, ka dzīvnieka nāve atgādināja cilvēkiem, ka Dievs reiz sūtīs 
kādu īpašu Personu, kas mirs par grēku. Kas tas būs? Tas būs Dieva 
vienīgais Dēls.

Skolotājs var tēlot Ādamu. Bērni tēlo Kainu un Ābelu. Viņi var uzdot jautājumus 
par dzīvi Dieva radītajā nevainojamā pasaulē un kas nogāja greizi.

3.	daļa
Vai esi domājis par to, kas tu būsi, kad izaugsi?

Attēls PCRE6-5
Kains un Ābels no zēniem izauga par vīriem un izvēlējās sev darbu. 
Kains izvēlējās būt zemkopis. Viņš audzēja augus pārtikai. Ābels 
izvēlējās lopkopja darbu un rūpējās par aitām.

Tēlo, kā strādā Kains, – stāda, ravē, ēd burkānus utt.

Tēlo, kā strādā Ābels, – ved aitas padzerties, cērp aitas,  nes ievainotu jēriņu utt.

Ja iespējams, bērni var iesēt īstas sēklas vai pabarot un padzirdīt īstu   
dzīvnieku.

Abi brāļi smagi strādāja. Taču viņiem bija jādomā, ko darīt ar saviem 
grēkiem. Tie šķīra viņus no Dieva. Mamma un tētis bija mācījuši, ka 
vienīgais veids ir, ka dzīvniekam ir jāmirst par viņu grēkiem.

Mūsdienās mums vairs nav jāupurē dzīvnieki, Dieva Dēls Jēzus  ir nācis 
pasaulē. Viņš mira pie krusta  par mūsu grēkiem. Jēzus augšāmcēlās, 
un tagad Viņš dzīvo Debesīs. Ja tu vēlies atbrīvoties no grēka, tad tev 
jāuzticas, lai Jēzus to dara. Nekā citādi to nevar izdarīt.
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„Jēzus ir ceļš”

Attēls PCRE6-6
Aizsedziet Kaina attēlu un parādiet tikai Ābelu.

Ko darīja Kains un Ābels?

Ābels devās uz savām ganībām. Viņš izvēlējās  jēru no ganāmpulka. 
Ābels ticēja, ka Dievs ir devis jēru, lai ar tā nāvi atbrīvotos no grēku soda. 
Dievam patika Ābela dāvana. Un Ābels darīja to, ko Dievs teica.

Jēra upurēšana palīdzēja cilvēkiem saprast, ka reiz Dieva Dēls nāks un 
mirs par viņu grēku. Jēzus to izdarīja. Viņš nomira par mums. Viņš ir 
vienīgais, kurš varēja to izdarīt. Cita ceļa nav.
Atklājiet visu attēlu PCRE6-6.

Kains izvēlējās Dievam dāvanai augļus un dārzeņus. Iespējams, Kains 
lepojās ar sava darba augļiem un iedomājās, ka tie būs labas dāvanas 
Dievam, bet Dievam tās nepatika. Augļi un dārzeņi bija skaisti, taču 
Dievs vēlējās, lai Kains paklausa Viņa pavēlēm. Kains nesekoja Dieva 
plānam.

Dievs mīlēja Kainu. Viņš pateica Kainam, kas ir nepareizi, un deva 
iespēju izvēlēties pareizu upuri. Vienīgi Dieva ceļš ir pareizais ceļš. 
Dievs ir sagatavojis tikai vienu veidu, kā  kļūt par Viņa bērnu. Tu vari 
lūgt Kungu Jēzu atbrīvot tevi no grēka un pieņemt par Savu bērnu. 
Tāds ir Dieva plāns.

Kains bija dusmīgs un nevēlējās iet Dieva ceļu. Dievs brīdināja Kainu 
par viņa grēku. Dievs teica, ja Kains nenovērsīsies no sava grēka, viņš 
turpinās to darīt vēl un vēl. Grēks kļūs par viņa saimnieku, un viņš būs 
tālu no Dieva uz visiem laikiem. Kains neklausījās.

Dievs vēlas, lai tu būtu kā Ābels. Atceries, ka ir tikai viens ceļš pie 
Dieva. Vienīgi Dievs var atbrīvot tevi no grēka. Jēzus teica: „Neviens 
netiek pie Tēva kā vien caur Mani.” (Jāņa 14:6)

„Jēzus ir ceļš”

Atkārtošanas	jautājumi
Bībeles pants

1. Kas pasaulē ir grēkojuši? (Visi. Arī tu un es.)

2. Kāpēc mums visiem trūkst dievišķās godības? (Mēs grēkojam, mēs 
neesam nevainīgi kā Dievs.)

3. Kāds ir vienīgais veids, kā mēs varam tikt glābti no grēka? (Ticēt 
Jēzum Kristum kā savam Glābējam.)
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Stunda (1.–3. daļa)

1. Kāpēc Ādams un Ieva vairs nedzīvoja Ēdenes dārzā? (Viņi 
nepaklausīja Dievam; viņi grēkoja.)

2. No kā Dievs izgatavoja Ādamam un Ievai drēbes? (No dzīvnieku 
ādām.)

3. Kas notika ar Glābēju Jēzu, lai  tavi grēki tiktu piedoti? (Viņš cieta, 
nomira pie krusta un pēc tam augšāmcēlās.)

4. Kā Ādams un Ieva nosauca savus dēlus? (Kains un Ābels.)

5. Kas Ādamam un Ievai nebija jāmāca saviem dēliem, jo viņi paši 
to zināja? (Kā grēkot.)

6. Kāda bija Dieva reakcija uz to, ka cilvēki izvēlējās nepaklausīt 
Dievam? (Dievs joprojām mīlēja viņus.)

7. Kurš bija pareizais upuris Dievam? (Jērs.)

8. Kāpēc Kaina dāvana nebija patīkama Dievam? (Kains nepaklausīja 
Dievam, tāpēc viņam trūka dievišķās godības.)

9. Kāpēc mums nav jāupurē Dievam jērs par mūsu grēkiem? (Jēzus 
nomira par mūsu grēkiem.)

10. Cik ir veidu, lai atbrīvotos no grēkiem? (Viens.)

Lasīšanai	priekšā
„Man  nepatīk šis stāsts,”  Lūcija teica skolotājai.

Viņa dzirdēja ļoti bēdīgu stāstu, to pašu, ko jūs šodien dzirdējāt. 
Skolotāja bija ļoti norūpējusies.

„Kas tev nepatika, Lūcij?” viņa jautāja.

„Man nepatīk, ka dzīvnieki mirst,”atbildēja Lūcija.

„Vai tu atceries, kāpēc dzīvniekiem bija jāmirst?” jautāja skolotāja.

„Zēns bija rīkojies slikti, un viņš vēlējās, lai tas tiktu paņemts prom,” 
atbildēja Lūcija.

„Tu esi ļoti uzmanīgi klausījusies, Lūcij. Ja Ābels nebūtu grēkojis, viņam 
nebūtu bijis jāupurē jērs. Grēks ir tik slikts, ka tādēļ Kādam ir jāmirst. 
Ja vien būtu bijis cits veids, Dievs to viņiem būtu pateicis.”

„Darīt sliktu ir ļoti, ļoti nelāgi.”

„Jā, Dievs necieš ļaunu. Vai tu atceries, Lūcij, kāpēc mums par sliktajiem 
darbiem, ko esam izdarījuši, nav jākauj jērs?” jautāja skolotāja.

Lūcija brīdi padomāja. „Tāpēc, ka Jēzus nomira par grēkiem,” viņa 
lēnām atbildēja.

„Arī tas bija ļoti bēdīgi, vai ne? Nav cita ceļa, kā atbrīvoties no grēka. 
Tas parāda, cik ļoti slikts ir grēks.”
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„Man vēl joprojām ir bēdīgi,” teica Lūcija. „Man ir žēl par jēru, man ir 
bēdīgi, ka grēks ir tik slikts, un visvairāk es skumstu par to, ka Jēzum 
bija jāmirst.”

„Taču Jēzus nepalika miris. Viņš augšāmcēlās. Un tas noteikti tevi 
iepriecina,” skolotāja pasmaidīja.
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Bībeles pantu simboli
Pirmā	un	otrā	stunda
Nokopē, izkrāso un izgriez simbolus. Ieteikumus lietošanai skaties  „Lietojiet dažādus uzskates līdzekļus” 
(5. lpp.).

Little kids can know God through creation. © 2003, 2010 Child Evangelism Fellowship Inc. Atļauts izgatavot kopijas izmantošanai nodarbībā.  
Visas tiesības aizsargātas

1. Mozus 1:1

„1. Mozus 1:1”
PCRE-R1

„Iesākumā Dievs”
PCRE-R2

„radīja debesis”
PCRE-R3

„un zemi.”
PCRE-R4
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Bībeles pantu simboli
Trešā	un	ceturtā	stunda
Nokopē, izkrāso un izgriez simbolus. Ieteikumus lietošanai skaties  „Lietojiet dažādus uzskates līdzekļus” 
(5. lpp.).

Little kids can know God through creation. © 2003, 2010 Child Evangelism Fellowship Inc. Atļauts izgatavot kopijas izmantošanai nodarbībā.  
Visas tiesības aizsargātas

1. Mozus  
1:31

„1. Mozus 1:31”
PCRE-R5

„Tad Dievs”
PCRE-R6

„uzlūkoja visu, ko Viņš bija 
darījis” PCRE-R7

„un... tas bija ļoti labs.”
PCRE-R8
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Bībeles pantu simboli
Piektā	un	sestā	stunda
Nokopē, izkrāso un izgriez simbolus. Ieteikumus lietošanai skaties  „Lietojiet dažādus uzskates līdzekļus” 
(5. lpp.).

Little kids can know God through creation. © 2003, 2010 Child Evangelism Fellowship Inc. Atļauts izgatavot kopijas izmantošanai nodarbībā.  
Visas tiesības aizsargātas

Romiešiem  
3:23

„Romiešiem 3:23”
PCRE-R9

„... Visi”
PCRE-R10

„ir grēkojuši,”
PCRE-R11

„un visiem trūkst dievišķās 
godības.” PCRE-R12
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Banāns		
(5.–6.	stunda)

Saule		
(3.–4.	stunda)

Pasaule		
(1.–2.	stunda)

Vārda zīmīšu paraugi
Pirmā	līdz	sestā	stunda
Nokopējiet paraugus, kas atrodas zemāk, un izgrieziet tā, lai katram bērnam būtu pa vienai, kā arī vairākas 
rezervei. Vārdu zīmītes var aplīmēt ar krāsaino papīru un piestiprināt ar drošības adatu vai abpuslīmējošo 
līmlenti. 

Little kids can know God through creation. © 2003, 2010 Child Evangelism Fellowship Inc. Atļauts izgatavot kopijas izmantošanai nodarbībā.  
Visas tiesības aizsargātas
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Dienas aina  „Pusdienošana” Dienas aina „Rotaļāšanās ārā”

Dienas aina „Mājas uzkopšana” Dienas aina „Došanās uz baznīcu”

Dienas un nakts ainas 
1.	stunda
Nokopē, izkrāso un izgriez astoņas ainas (74.–75. lpp.). Pirmās četras ir dienas ainas; nākamās četras ir 
nakts ainas.

Little kids can know God through creation. © 2003, 2010 Child Evangelism Fellowship Inc. Atļauts izgatavot kopijas izmantošanai nodarbībā.  
Visas tiesības aizsargātas
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Dienas un nakts ainas  (turpinājums)
1. stunda

Vakara aina „Došanās gulēt” Vakara aina „Rotaļlietu sakārtošana”

Vakara aina „Lūgšana pirms 
                        gulētiešanas” Vakara aina „Klausīties stāstu”

Little kids can know God through creation. © 2003, 2010 Child Evangelism Fellowship Inc. Atļauts izgatavot kopijas izmantošanai nodarbībā.  
Visas tiesības aizsargātas
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Lapas
2. stunda
Nokopē uz zaļa papīra un izgriež, katram bērnam sagatavo pa vienam lapu komplektam. 

Saule, mēness un zvaigznes
3. stunda
Atkārtošanas spēlei uz dzeltena papīra sakopē trīs zvaigznes, izgriež un uzlīmē uz burku vākiem. Katram 
bērnam „Radīšanas visurgājēja” radošajai aktivitātei uz balta papīra sakopē sauli, mēnesi un zvaigznes. 
Katram bērnam iepriekš pagatavo vienu zvaigzni. 

Little kids can know God through creation. © 2003, 2010 Child Evangelism Fellowship Inc. Atļauts izgatavot kopijas izmantošanai nodarbībā.  
Visas tiesības aizsargātas
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Radīšanas apļi
4. stunda
Nokopē divus komplektus attēlu atkārtošanas spēlei un pa vienai lapai katram bērnam rokdarbam. 

Little kids can know God through creation. © 2003, 2010 Child Evangelism Fellowship Inc. Atļauts izgatavot kopijas izmantošanai nodarbībā.  
Visas tiesības aizsargātas

1. diena  –  Dievs radīja gaismu 2. diena  –  Dievs radīja jūras, debesis un gaisu

3. diena – Dievs radīja zemi un augus 4. diena – Dievs radīja sauli, mēnesi un zvaigznes

5. diena  –  Dievs radīja putnus un zivis 6. diena  –  Dievs radīja dzīvniekus un cilvēkus
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Koks
5. stunda
Nokopē uz zaļa papīra vienu atkārtošanas spēlei (palielina, ja ir vēlēšanās) un pa vienam katram bērnam 
radošajai aktivitātei. 

Little kids can know God through creation. © 2003, 2010 Child Evangelism Fellowship Inc. Atļauts izgatavot kopijas izmantošanai nodarbībā.  
Visas tiesības aizsargātas
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Tikai viens ceļš

Dinozauru labirints
6. stunda
Nokopē pa vienam katram bērnam sagaidīšanas aktivitātei. 

Little kids can know God through creation. © 2003, 2010 Child Evangelism Fellowship Inc. Atļauts izgatavot kopijas izmantošanai nodarbībā.  
Visas tiesības aizsargātas
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Silueti
6. stunda
Nokopē katram bērnam pa vienam figūru komplektam (80.–81. lpp.) un vēl kādu rezervei.  

Little kids can know God through creation. © 2003, 2010 Child Evangelism Fellowship Inc. Atļauts izgatavot kopijas izmantošanai nodarbībā.  
Visas tiesības aizsargātas
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Silueti (turpinājums)
6. stunda

Little kids can know God through creation. © 2003, 2010 Child Evangelism Fellowship Inc. Atļauts izgatavot kopijas izmantošanai nodarbībā.  
Visas tiesības aizsargātas



Kā vest bērnu pie Kristus

Simboli apzīmē galvenās Evaņģēlija vēsts daļas. Dotas arī patiesības un atbilstoši panti. Ja vēlies, vari šo 
lapu nokopēt, izgriezt un turēt savā Bībelē. Lieto to, kad dod padomu bērnam par glābšanu. 

Padomdošanas atslēgas jautājumi 

Vajadzība
w Es domāju, ka zinu, kāpēc tu vēlies 

ar mani runāt, taču vai pastāstīsi 
pats?

w Kāpēc tev vajadzīgs Kungs Jēzus?
w Kas ir grēks? Kas ir grēkojis? 

(Romiešiem 3:23)
w Kā tu domā, vai esi darījis kaut ko 

tādu, ko Dievs sauc par grēku?
Līdzeklis

w Kāpēc Dievs sūtīja Kungu Jēzu 
pasaulē?

w Kas ir Kungs Jēzus?
w Ko Jēzus dara ar tavu grēku?         

(1. Korintiešiem 15:3-4)
w Kas notika trešajā dienā pēc Jēzus 

nāves?
Ceļš

w (Parādi, izlasi un aicini bērnu 
atkārtot tev pakaļ nosacījuma/
apsolījuma Bībeles pantu, piem., 
Jāņa 3:16, Jāņa 1:12 vai Ap.d. 
16:31.)  Ko Dievs apsola darīt tavā 
labā?

• Ko tu vēlies, lai Dievs dara tevis 
labā? (Ja bērnam ir skaidra viņa 
nepieciešamība, vadi viņu lūgšanā. 
Paskaidro, kā lūgt: pastāsti Dievam 
par grēku, kas tevi šķir no Viņa, 
apliecini, ka tici tam, ko Jēzus ir 
izdarījis ar taviem grēkiem, lūdz, 
ko tu šodien vēlies no Dieva.)

Pārliecība un augšana
w Ko Dievs darīja tavā labā? Kā 

tu to zini? (Parādi nosacījuma/
apsolījuma pantu.) Pateicies 
Dievam par glābšanu.

w Vai Dievs tevi kādreiz pametīs? 
(Ebrejiem 13:5)

w Dievs palīdzēs tev teikt „nē” 
grēkam. Kas tev jādara, ja sagrēko? 
(1. Jāņa 1:9)

w Aicini bērnu pateikt pateicības 
lūgšanu.

Dieva Persona, Dievs mīl bērnus 
w Dievs ir Radītājs; Viņš tevi radīja.
w  Dievs ir svēts (bez grēka, nevainojams).
w Dievs tevi mīl.
w Bībele māca: „Dievs tik ļoti pasauli mīlējis” 

(Jāņa 3:16).

Bērna problēma, Dieva priekšā 
grēcinieks 
w Grēks ir viss, ko tu domā, runā vai dari, kas 

nepatīk Dievam.
w Tu piedzimi tāds, kas grib visu darīt pa 

savam. 
w Tu grēko ... (mini pirmsskolas vecumam piemērotu 

grēku piemērus).
w Bībele māca: „Visi ir grēkojuši...” (Romiešiem 

3:23)
w Sods, ko Dievs uzliek par grēku, ir nāve –  

atšķirtība no Dieva uz visiem laikiem.

Dievam ir līdzeklis: grēku 
piedošana Jēzū Kristū
w Jēzus ir Dieva Dēls.
w Jēzus nekad nav grēkojis.
w Jēzus brīvprātīgi izlēja asinis un nomira pie 

krusta, lai uzņemtos sodu, ko Dievs Viņam 
uzlika par taviem un maniem grēkiem.

w Bībele māca: „Viņa Dēla Jēzus asinis šķīstī mūs 
no visiem grēkiem. ” (1. Jāņa 1:7)

w Jēzus nomira un pēc trim dienām augšāmcēlās 
(1. Korintiešiem 15:3-4).

w Jēzus tagad ir Debesīs.

Kā uzticēties Kristum kā Glābējam
w Esi gatavs teikt „nē” grēkam.
w Pateicies Kungam Jēzum par to, ka Viņš 

nomira pie krusta tevis dēļ.
w Lūdz Viņam grēku piedošanu un mūžīgu 

dzīvību.
w Bībele māca: „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, 

ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, 
lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet 
dabūtu mūžīgo dzīvību” (Jāņa 3:16).  (Citē šo 
nosacījuma/apsolījuma pantu vai citu, piemēram, 
Ap.d. 16:31 vai Jāņa 1:12. Nosacījuma/apsolījuma 
pants pasaka, kas jādara cilvēkam un ko tad darīs 
Dievs. Jāņa 3:16 nosacījums ir ticēt Jēzum un 
apsolījums ir mūžīgā dzīvība. Paskaidro bēniem, 
kad un kur nākošās aktivitātes laikā iet, ja viņi 
vēlas jums pavaicāt, kā uzticēties Jēzum.)
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