Fotojagt
OPGAVE
Du skal på jagt efter forårstegn i naturen omkring dig. Find dit
kamera frem og tag billeder af de forårstegn, du kan finde.
Send dine bedste billeder til sabus@sabus.dk
GUDS KÆRLIGHED I NATUREN
Når alting spirer frem om foråret, er det en hilsen til os fra Gud
om, at han kan skabe liv, når alt ser dødt ud. Det giver os håb for
fremtiden. Gud har en sommer klar til os, når Jesus kommer igen
og gør alting nyt.

BIBELTEKST
Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige:
Nu er Guds bolig hos menneskene,
han vil bo hos dem,
og de skal være hans folk,
og Gud vil selv være hos dem.
Han vil tørre hver tåre af deres øjne,
og døden skal ikke være mere,
ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere.
Thi det, der var før, er forsvundet.
Og han, der sidder på tronen, sagde: ”Se, jeg gør alting nyt!“
Johannes’ Åbenbaring 21,3-5

Byg et dyr af
naturmaterialer
OPGAVE
Du skal finde en masse forskellige naturmaterialer og bygge dit
eget dyr. Brug gerne en limpistol til at få tingene til at hænge
sammen. Du må gerne lave et dyr, som du kender fra naturen,
men du kan også skabe dit helt eget fantastiske dyr.
Send nogle flotte billeder af dit dyr til sabus@sabus.dk
GUDS KÆRLIGHED I NATUREN
Naturen viser os Guds kreativitet og omsorg for alt det skabte,
men særligt menneskene, fordi vi er skabt i Guds billede. Gud
har skabt os til at vise kærlighed og glæde til hinanden på samme
måde, som han viser kærlighed og glæde til os.

BIBELTEKST
Gud sagde: ”Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner
os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle
de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.“ Gud skabte
mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand
og kvinde skabte han dem.
Første Mosebog 1,26-27

Quiz om dyr
Hvem er jeg?
Kan du gætte, hvilket dyr der er tale om ud fra 3 ledetråde?
Sæt kryds ved det rigtige dyr
Dyr i græsset
• Jeg er et insekt
• Nogle af min slags kan flyve
• Jeg bor sammen med hele min store
familie, og vi arbejder sammen

Dyr i luften
• Jeg har vinger
• Jeg stammer oprindeligt fra et æg
• Jeg kan synge som en sav

Dyr i vandet
• Jeg lever i saltvand
• Jeg svømmer op til overfladen for at
trække vejret
• Jeg er en hval

Dyr i sandet
• Jeg renser vandet
• Jeg er et slimet bløddyr
• Nogen tager mit skelet med hjem

Dyr i jorden
• Jeg bærer mit skelet uden på kroppen
• Jeg elsker at løbe i slalom
• Jeg har ca. 30 ben

Dyr i huset
• Jeg kan ikke flyve
• Alligevel finder man mig højt oppe i et hjørne
• Jeg hjælper med at holde huset fri for fluer

Dyr i skovbunden
• Jeg skinner flot i solen
• Jeg har følehorn
• Jeg kan lide at trille lort

Dyr i busk og krat
• Jeg elsker at sove og snorker gerne
• Jeg kan ikke lide at bevæge mig på jorden
• Jeg laver kuglerunde reder og sover i dem
om dagen

Fugletælling
OPGAVE
Du skal se, hvor mange fugle du kan nå at se på 5 minutter.
Hvis du gerne vil gøre opgaven mere spændende, så prøv at
få nogle af disse oplysninger med:
•
•
•
•

Hvor mange forskellige fuglearter?
Hvor mange forskellige farver?
Hvor mange store / små fugle?
Hvor mange forskellige former næb?

GUDS KÆRLIGHED I NATUREN
Der er meget smukt at opleve, når man kigger på fugle. Farver,
mønstre og også fuglenes sang. Jesus fortæller os, at når vi kigger
på fuglene skal det minde os om, at Gud tager sig af dem, men at
han har givet os en værdi, der er meget større end fuglenes.

BIBELTEKST
Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade,
og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere
værd end de?
Matthæusevangeliet 6,26

Insektvæddeløb
OPGAVE
Du skal lave en cirkel, som skal bruges som væddeløbsbane til dit
insektvæddeløb. Fang nogle insekter og sæt dem midt i cirklen.
Hvilket insekt er hurtigst til at løbe ud af cirklen?
GUDS KÆRLIGHED I NATUREN
Gud kan lide dig uanset om du er hurtig eller langsom. Faktisk
har han lovet, at vi alle sammen må være med i hans rige, hvis
bare vi selv vil.

BIBELTEKST
Men dette ene gør jeg: Jeg glemmer, hvad der ligger bagude,
og strækker mig frem mod det, der ligger forude; jeg jager
mod målet, efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os
til i Kristus Jesus.
Filipperbrevet 3,13-14

Oplev naturen med
sanserne
OPGAVE
Du skal nu prøve at opleve naturen med forskellige sanser.
Prøv følgende øvelser:
• Luk øjnene og lyt til naturen. Hvilke lyde kan du høre?
• Mærk på overfladen af træer og blade. Hvilke forskelle kan
du mærke?
• Hvor mange forskellige dufte kan du finde i naturen?
GUDS KÆRLIGHED I NATUREN
Med sanserne oplever vi Guds skaberværk på en helt ny måde.
Gud har skabt naturen med så mange detaljer, at vi skal bruge
alle vores sanser for at få det hele med. Gud har sørget for,
at vores liv kan blive fyldt med indtryk, der kan pirre vores
nysgerrighed og give os storslåede oplevelser.

BIBELTEKST
Hvor er dine værker mange, Herre!
Du har skabt dem alle med visdom,
jorden er fuld af dit skaberværk.
Salmernes Bog 104,24

