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5 Урок по Религия - Православие, 2 клас, тема „Сътворението на света 

и първите хора“, м. октомври 

 

Въпроси за преговор: 

 

1.Защо Библията е наречена Книга на книгите? – защото тя е съставена от 77 

книги. Нарича се още така, защото съдържа  Божията мъдрост. 

2.На какви части се дели Библията? – на Стар завет - 50 книги и Нов завет - 27 

книги. 

3.Какво се разказва в библейските книги? – Старият завет разказва за Бога, за 

сътворението на света и живота на хората до раждането на Иисус Христос. Новият 

завет разказва най-важното за Господ Иисус Христос. 

4.Какво означава „евангелие” и в коя част на Библията се намира? -евангелие 

значи „блага вест”. В Новия Завет има четири евангелия. 

5.Кога българите се запознали с Библията на родния ни език? – 9 век, след 

създаване на славянската азбука от светите братя Кирил и Методий и 

превеждането на Библията и богослужебните книги на роден език. 

6.Защо децата трябва да се запознаят с Библията?  - за да изградят правилно 

отношение към Бога, към ближните и към света. 

 

Сътворението на света и първите хора 

  Преди да съществува светът, е съществувал само Бог. Бог пожелал и от 

нищото сътворил всичко видимо и невидимо, само със Своето слово. Той сътворил 

света за 6 творчески дни, а на седмия ден си починал. 

        Всичко това е описано в първата книга от Библията – в самото начало на 

Стария Завет.  

         Първият ден Бог сътворил небето и земята. Под небе се разбира невидимия 

свят на ангелите. А земята била тъмна и пуста. И Бог рекъл: „Да бъде светлина” 

(Битие 1:6). И станало светло без да  има слънце, луна и звезди. 

На втория ден създал небосвода. 

На третия ден събрал водите в морета и океани, а на сушата сътворил всички  

зелени растения - всякакви дървета, храсти и цветя. 

Четвъртият ден Той сътворил слънцето, луната и звездите, за да разделят 

деня от нощта. 

На петия ден Бог създал рибите и всички водни животни, а във въздуха 

създал птици да летят. 

На шестия ден Той заселил сушата с животни от всички видове, а най-накрая 

създал и човека – своето любимо творение. Бог сътворил човека по Свой образ - 

мъж и жена ги сътворил. Той оказал голяма чест  на човека, като му предал Своя 

образ. Заради тази висока чест, наричаме човека „венец“ на Божието творение.  

Бог нарекъл първите хора Адам и Ева и се погрижил за тях, като ги заселил в 

прекрасна градина, наречена рай, където те имали всичко в изобилие. Заръчал на 

Адам да даде имена на всички  живи същества. Поверил на първите хора райската 

градина, за да се грижат за нея и да я облагородяват.  

Бог сътворил всичко с любов и видял Бог, че сътвореното е твърде добро. 
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На седмия ден Бог си починал и благословил този ден, в който хората да не 

работят, а да славят Бога за всичките му добри дела. Затова и ние почиваме в 

неделя и ходим в храма на богослужение. 

 

Въпроси към урока: 

 

1.В какво се изразява всемогъществото на Бога като Творец? – Бог сътворил 

всичко видимо и невидимо само със Своето слово. 

2.Какво сътворил Бог през първите пет дни?-1-вият ден- земята и небето,  но те 

били още неоформени и пусти, на 2-рия ден – небосвода, на 3-тия ден разделил 

водата и сушата и създал растенията; на 4-тия ден сътворил небесните светила да 

разделят деня от нощта; на 5-тия ден създал морските животни и небесните птици. 

3.Какво сътворил Бог на 6-тия ден? – той сътворил всички животни на сушата, а 

накрая човека. 

4.Защо наричаме човека „венец“ на Божието творение? – защото Бог създал 

човека по Свой образ. 

5.Какво сторил Бог на 7-мия ден? – Той погледнал към Своите творения и видял, 

че всичко е твърде добро. Отпочинал си в този ден и заръчал на хората в този ден 

да не работят, а да славят Бога. 

6.Откъде разбираме за сътворението на света и човека? – от първата книга на 

Библията, тази първа книга е и начална книга на Стария Завет (учителят да покаже 

книга Битие от Библията на Светия Синод) 
 

Задача 1: Направете диплянка, която представя сътворението на света.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2: Разгледайте иконата, която изобразява един от творческите дни на 

Бога. Познайте кой е този ден и оцветете приложението. 
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Бог Творец 
 

 

Иконата е копирана от www.ptt.cc 
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