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Kebenaran Alkitab 
Allah menciptakan tempat tinggal yang sesuai 
untuk masing-masing makhluk ciptaan-Nya. 
 
Bacaan Alkitab  
Kejadian 1: 1- 25 
 
 

 
Tujuan Pelajaran 
Memuji Allah atas dunia yang diciptakan-Nya bagi 
kita dan semua makhluk ciptaan-Nya, dan 
bersyukur kepada-Nya untuk tempat tinggal kita. 
 
 

 
Ayat Hafalan 
Betapa banyak perbuatan-Mu, ya TUHAN, 
sekaliannya Kaujadikan dengan kebijaksanaan, 
bumi penuh dengan ciptaan-Mu. 
Mazmur 104:24 
 
 
 
 
 

Segala sesuatu yang 
Allah ciptakan adalah 

baik, dan setiap ciptaan 
memliki tempat tinggal  

yang unik dan sesuai 
untuknya.

Pelajaran Satu  
Allah Menciptakan   

Tempat Tinggal yang Indah  

Bertumbuh sebagai Guru  
Besar kemungkinannya anak-anak di kelas Anda telah mendengar 
cerita penciptaan lebih dari sekali. Beberapa anak telah belajar bah-
wa Allah adalah pencipta yang luar biasa yang firman-Nya menye-
babkan ciptaan-Nya yang luar biasa muncul. Mereka telah belajar 
bahwa Allah menciptakan segala sesuatu bagi kemuliaan-Nya. Be-
berapa murid mungkin merasa senang atas keindahan dan ran-
cangan atas semua ciptaan Allah. Mereka juga mungkin telah diajari 
tentang rencana Allah pada ciptaan-Nya dan tentang keselamatan. 

Masih banyak kebenaran Alkitab yang harus mereka pahami 
tentang penciptaan. Minggu ini pelajaran mereka akan berfokus pa-
da dunia sebagai tempat tinggal yang Allah persiapkan bagi makh-
luk ciptaan-Nya. Ketika Allah berfirman, apa yang semula tidak ber-
bentuk, kosong, dan gelap berubah menjadi menarik dengan ada-
nya sungai, laut, dan daratan. Allah menempatkan matahari, bulan, 
dan bintang-bintang di langit untuk mengatur waktu dan musim. 

Kemudian Allah memenuhi du-
nia ciptaan-Nya dengan makhluk 
ciptaan yang hidup di air, burung-
burung yang terbang tinggi melin-
tasi langit yang luas dan dengan be-
gitu banyaknya spesies di daratan. 
Dunia menjadi tempat tinggal bagi 
laba-laba untuk membuat jaringnya 
yang lengket, kangguru yang melompat-lompat di rerumputan, 
ikan yang berenang-renang dengan cepat di sela-sela karang, dan 
elang bermata tajam dengan sarangnya yang besar di tebing atau 
di pohon. Semua ciptaan Allah baik adanya, dan setiap ciptaan-Nya 
mempunyai tempat tinggal yang unik dan sesuai untuknya. 

Akhirnya, dunia Allah siap menyambut mahkota ciptaan, yaitu 
laki-laki dan perempuan. Mereka adalah ciptaan terpenting yang 
akan memiliki tempat tinggal di dalam dunia Allah, dan kepada me-
rekalah Allah akan menunjukkan kasih dan pengampunan-Nya yang 
sempurna. 

Sepanjang triwulan ini, anak- anak akan belajar tentang keluar-
ga pertama dan apa yang terjadi ketika dosa masuk ke dunia. Me-
reka juga akan mempelajari kisah-kisah keluarga dalam Kitab Keja-
dian. 

Rumah (tempat tinggal) dan kehidupan keluarga akan digaris-
bawahi ketika anak-anak mempelajari tema “hidup bersama” – apa 
yang Alkitab katakan mengenai siapa kita dalam keluarga Allah dan 
bagaimana orang-orang dalam keluarga-Nya harus hidup. Berdoa-
lah agar Allah memberikan hikmat dan membantu Anda dalam 
mencerminkan teladan kasih-Nya ketika Anda mengajarkan Firman 
Allah kepada anak-anak di kelas Anda. 
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Sekilas Pelajaran Satu 

Langkah Menit Aktivitas Anak Perlengkapan 

1. Selamat Datang 

  

5-10 Menonton drama pendek, boneka anak laki-
laki.  

 Boneka anak laki-laki 

2. Cerita Alkitab 15-20 Belajar tentang tempat tinggal indah  
yang diciptakan Allah bagi ciptaan-Nya 

 Alat Peraga 1 Tempat 
Tinggal Binatang 

 Gambar dari majalah atau 
buku 

3. Ayat Hafalan 

 

5-10 Menghafalkan Mazmur 104:24  Poster Ayat 

 Gantungan Pintu Mazmur 
104:24 

 Kantong plastik/amplop 

4.  Aktivitas 10-15  Membuat jiplakan. 

 Pilihan:  Membuat gantungan kartu.  

 Aktivitas Murid 1 

 Pensil/krayon/spidol 

5. Fokus Penutup 5  Menyanyikan “Matahari Bersinar Terang,” 
atau lagu pilihan lain.  

 Ucapkan doa pujian dan terima kasih. 

 Poster lagu 

Total Waktu: 40-60 menit    

 
 
 
 
 
 
 
Lagu yang dipakai di dalam triwulan ini dapat 
dilihat di Lampiran Lagu, hlm. 118. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Persiapan Praktis  
Lihatlah pada tabel di atas dan rencanakanlah apa yang dibutuh-
kan. Bacalah “Bertumbuh sebagai Guru” dan pelajarilah bacaan Alki-
tab serta cerita Alkitab.  

Sebelum kelas, pisahkan kotak-kotak dari Alat Peraga 1 Tempat 
Tinggal Binatang sesuai garis. Potong gambar binatangnya dengan 
rapi supaya nanti bisa dipasangkan.  Bila perlu, tempelkan selotip 
double-tape di belakang gambar binatangnya. Jangan tempelkan 
dahulu gambar binatang ke gambar habitatnya (tempat tinggal-
nya). Kerjakan saja nanti sewaktu langkah Cerita Alkitab. 

Siapkanlah boneka anak laki-laki dan mainkan percakapan se-
perti di hlm. 23. Pelajari percakapan tersebut (atau kreasikan de-
ngan kata-kata Anda sendiri) untuk mempersiapkan anak-anak 
mendengarkan cerita Alkitab. 

Hafalkan Mazmur 104:24 dan bersiaplah untuk mengajarkannya 
kepada anak-anak. Sebelum hari Minggu, siapkan Gantungan Pintu 
Mazmur 104:24 untuk dibawa pulang oleh anak-anak. Sediakan 
gantungan pintunya sejumlah murid yang ada di kelas Anda. Pakai-
lah karton yang cukup tebal sebagai bahan untuk membuat gan-
tungan pintunya. Biarlah murid-murid Anda mewarnai/menghiasi 
gantungan pintu milik mereka. Anda bisa menjadikannya sebagai 
aktivitas di kelas (untuk mengisi waktu yang tersisa) atau meminta 
mereka mengerjakannya di rumah. 

Siapkan pensil dan krayon atau spidol untuk lembar Aktivitas 
Murid 1. Berlatihlah menyanyikan lagu yang akan dipakai di 
pelajaran ini. 
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Aktivitas Sebelum Pelajaran 
Berikan kertas, pensil, dan krayon atau spidol. 
Mintalah anak-anak untuk menggambar hewan 
kesukaan mereka dan gambar sarang, liang, atau 
tempat tinggalnya. Gambar dapat berupa hewan 
peliharaan, hewan buas, burung-burung atau 
ciptaan lainnya yang mengagumkan dan 
menarik bagi murid-murid Anda. Jika masih ada 
waktu, anak-anak dapat menceritakan dan 
menunjukkan hasil kerja mereka kepada teman-
teman sekelas. 
 
 
 
 
 
 

Hidup Bersama 
Anda dapat mempertimbangkan untuk membuat 
“Pusat Belajar” tentang keluarga. Yang diisi 
dengan potongan-potongan gambar keluarga 
dari buku cerita dan majalah, termasuk keluarga 
dengan orangtua tunggal, keluarga yang 
mengadopsi anak-anak dan keluarga dengan 
latar belakang suku yang berbeda. 
 
 
 
 
 

Pengembangan 
Gunakan kamus Akitab anak-anak untuk 
mengenali (mengidentifikasi) hewan-hewan 
dalam Alkitab. Buatlah daftar dan fakta-fakta 
tentang hewan tersebut. Selain domba, 
kambing, lembu jantan dan keledai, pastikan 
termasuk kuda nil yang terdapat dalam Ayub 
40:10.  Bagilah hasil identifikasi Anda. 
 
 
 
 
 

Saran bagi Guru 
Jika kelas Anda besar dan membutuhkan lebih 
dari satu gambar Alat Peraga 1, guntinglah 
gambar dari majalah lama. Carilah lautan, 
daratan, pepohonan, tanaman, ikan dan 
binatang darat. Bisa juga meminjam buku di 
perpustakaan yang memiliki gambar yang 
berwarna. Atau jika anda seorang yang memiliki 
bakat seni, buatlah ilustrasi dengan kapur 
berwarna atau spidol. 

Selamat Datang 5-10 menit 
Pergunakan boneka anak laki-laki (sebut saja namanya Peter, misal-
nya) untuk menyambut anak-anak dan hadapkan boneka itu ke 
arah Anda ketika memulai percakapan di bawah ini: 

Tempat Tinggal yang Terbaik 
Peter :  (senang) Mama, Peter punya PR yang menarik! 
Mama:  (tersenyum) Oh ya? Apa itu? 
Peter : Kami belajar tentang keluarga dan rumah di seluruh 

dunia. Ternyata ada rumah yang berbeda dengan milik 
kita. Tetapi itu yang terbaik bagi mereka seperti juga 
rumah kita cocok untuk kita. 

Mama : Sangat menarik, ya, untuk mengenal orang lain dan di 
mana mereka tinggal? 

Peter : (mengangguk) Benar, Ma, ... dan PR-nya adalah, Peter 
harus menggambar 4 macam rumah yang berbeda dari 
rumah kita. Mama mau tahu apa yang akan Peter gam-
bar? 

Mama :  (tersenyum) Ya, tentu saja. 
Peter :  Pertama, Peter akan menggambar rumah orang Eskimo 

(igloo), lalu rumah dari batu bata, rumah yang dibangun 
di atas tiang dan, yang terakhir, gedung bertingkat ka-
rena banyak juga yang tinggal di sana. 

Mama : Rumah-rumah tersebut memang berbeda dengan rumah 
kita dan PR-nya terdengar menyenangkan sekali, ya? 

Peter : (terburu-buru) Sebaiknya Peter mulai sekarang saja, pas-
ti asyik. Peter harus membuat gambar yang menarik. 

Diskusikan beragam jenis rumah dan bagaimana orang yang 
tinggal di dalamnya membuat rumah mereka itu untuk berlindung 
dan memenuhi kebutuhan keluarga. Contohnya, orang yang berada 
di dalam rumah Eskimo (igloo) akan merasa hangat dan nyaman da-
ri udara dingin dan salju, sedangkan rumah yang dibangun di atas 
tiang akan melindungi keluarga dari air dan hewan-hewan buas. 

Sekarang, diskusikan rumah tempat tinggal anak-anak di kelas 
Anda. Cari tahulah bagaimana rumah mereka sesuai bagi mereka 
dan keluarga mereka. 

Katakanlah Kita bersyukur kepada Allah untuk tempat ting-
gal yang Ia berikan kepada kita. Hari ini kita belajar tentang 
tempat tinggal terbaik yang Allah buat untuk semua makhluk 
ciptaan-Nya. Allah tidak hanya membuat tempat tinggal bagi 
serangga-serangga dan burung-burung serta singa, Allah juga 
membuat tempat tinggal untuk ciptaan-Nya yang paling pen-
ting, yaitu manusia. 

Cerita Alkitab 15-20 menit 

Sebelumnya pisahkan Alat Peraga 1 Tempat Tinggal Binatang dan 
letakkan kartu-kartunya di atas meja (lihat saran-saran pada kolom 
samping untuk mendapatkan ide-ide lain). Letakkan ikan dan lu-
bang kecil di tanah, unta dan sarang, semut dan lautan, burung dan 
oase. Kemudian tanyakan: 
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Pencipta Kita 
Menciptakan artinya membuat dari tidak ada. 
Ketika seseorang membangun rumah, dia harus 
memiliki kayu, paku, kaca dan lain-lain.  
Jika ia tidak memiliki apa- apa, ia tidak dapat 
membangun sebuah rumah. Tetapi Allah 
menciptakan dunia dari kekosongan. 

Catherine F. Vos, 
The Child’s Story Bible 

 Apa yang akan terjadi jika ikan hidup di dalam lubang 
tanah? 

 Apa yang akan terjadi jika semut hidup di lautan? 
 Mengapa padang pasir adalah tempat tinggal terbaik 

untuk unta? 
 Mengapa burung membuat sarang di atas pohon? 

Mintalah beberapa orang sukarelawan untuk mencocokkan he-
wan-hewan tersebut dengan tempat tinggal atau habitatnya. 

Bukalah Alkitab pada Kejadian 1 dan biarkanlah tetap terbuka 
pada saat Anda mengajar. Katakanlah Dalam Kitab Kejadian, Allah 
bercerita kepada kita tentang tempat tinggal indah yang Ia 
ciptakan untuk semua ciptaan-Nya. Mari kita melihat awal mu-
lanya. 

Dahulu, pada awalnya tidak ada semut-semut dan burung-
burung. Tidak ada lubang semut atau sarang-sarang. Tidak ada 
lautan, tidak ada gunung-gunung, tidak ada pepohonan. Tidak 
ada manusia. Tetapi Allah ada dan menciptakan segala sesuatu. 
Allah menciptakan langit dan bumi ketika semua masih kosong 
dan hanya Allah yang ada. 

Pertama-tama Allah menciptakan terang dan gelap. Ia 
berkata, jadilah pagi dan petang. Tanyakanlah, Mengapa kita 
membutuhkan terang? (untuk bangun, bekerja, dan bermain)  

Mengapa kita membutuhkan gelap? (untuk beristirahat dan 
tidur) Allah telah menciptakan pagi dan terang, tetapi bumi 
belum menjadi tempat tinggal yang baik. Allah pun melanjut-
kan mencipta hingga bumi siap menjadi tempat tinggal yang 
baik.  

Alkitab menceritakan kepada kita bahwa Allah mencipta-
kan langit. Sekarang bumi telah memiliki terang dan gelap, 
pagi dan petang, udara segar dan langit biru. Apa lagi yang 
akan Allah ciptakan? 

Allah menciptakan daratan dan lautan. Ia menjadikan re-
rumputan, sayuran, bunga-bunga yang indah dan pepohonan 
yang berguna tumbuh di daratan. 

Tanyakanlah Apa guna pohon bagi kita? (kita menggunakan 
kayu untuk membangun rumah dan perabotannya. Kita makan buah 
dari pohon. Kita suka duduk berteduh di bawah pohon). Katakanlah, 
Ya Allah menjadikannya untuk kita gunakan dan nikmati. 

Kemudian Allah menciptakan matahari untuk menghangat-
kan bumi dan membantu tanaman bertumbuh dan menghasil-
kan makanan. Allah juga menjadikan bulan dan bintang untuk 
bersinar di malam hari. 

Allah sangat senang dengan semua yang Dia jadikan. Seka-
rang, bumi yang indah telah siap untuk menjadi tempat tinggal 
bagi segala makhluk hidup. Allah menciptakan ikan dan makh-
luk ciptaan lainnya di air, mengisi langit dengan berbagai ma-
cam burung. Tanyakan pada anak-anak beberapa nama ikan yang 
hidup di air dan burung-burung. 

Allah memberikan kepada setiap makhluk air apa yang di-
butuhkannya untuk hidup di air. Tubuh ikan dijadikan luwes 
agar mudah bergerak mengarungi arus air. Allah memberikan 
insang untuk mengambil oksigen dari air. Ia juga menjadikan 
burung-burung dengan cara khusus sehingga dapat terbang 
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Katekismus Pertama P/J 1-3 
1. P: Siapakah yang menciptakan kamu? 

J: Allah. 
2. P: Apa lagi yang diciptakan oleh Allah? 

J: Allah menciptakan segala sesuatu 
3. P: Untuk apakah Allah menciptakan kamu dan 

segala sesuatunya? 
J: Untuk kemuliaan-Nya sendiri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilihan Ayat Hafalan 
“Biarlah langit dan bumi memuji- muji Dia.” 
Mazmur 69:35a 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gantungan Pintu  
Mazmur 104:24 

 

tinggi di langit atau dari pohon ke pohon. Allah membuat tu-
lang mereka berongga dan memberi mereka bulu sayap. 

Kemudian Allah menciptakan binatang darat. Allah men-
ciptakan tikus yang tinggal di dalam tanah. Ia menempatkan 
monyet-monyet, gajah-gajah dan harimau di hutan rimba, 
demikian juga singa dan tupai. Domba dan sapi di daerah yang 
berumput. Hewan-hewan tersebut memiliki paru-paru untuk 
menghirup udara segar. Binatang-bintang yang hidup di tem-
pat dingin memiliki bulu yang tebal untuk melindungi mereka 
dari salju dan angin. Allah memberikan setiap hewan tubuh 
yang sesuai dengan tempat hidup mereka. 

Penciptaan Allah hampir selesai. Setiap makhluk ciptaan 
memliki tempat tinggal yang benar-benar sesuai dan segala 
yang dijadikan Allah itu baik. 

Tetapi ada hal yang sangat khusus yang akan Ibu/Bapak ce-
ritakan kepada kalian. Seluruh dunia yang Allah jadikan dicip-
takan-Nya untuk menjadi tempat tinggal yang sempurna bagi 
ciptaan-Nya yang paling baik – kita manusia! Kita harus ber-
terima kasih kepada Allah yang telah menjadikan dunia ini dan 
tempat tinggal yang telah Dia berikan pada kita. 

Katakan, Sekarang Ibu/Bapak akan menanyakan tiga per-
tanyaan. Ayo, coba jawablah! Lihatlah pada catatan samping un-
tuk pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya. 

Minggu depan kita akan belajar tentang laki-laki dan pe-
rempuan pertama yang Allah ciptakan dan tentang tempat 
tinggal mereka yang sempurna. 

Ayat Hafalan 5-10 menit 
Bantulah anak-anak untuk menghafal Mazmur 104:24, hafalan per-
tama pada buku ini. Tuliskan Mazmur 104:24 pada sebuah kertas 
besar dan tempelkan di tembok. Jika ingin memberikan ayat hafal-
an tambahan, Mazmur 69:35a sesuai dengan kebenaran dan tujuan 
Pelajaran 1 ini. 

Mintalah anak-anak membuat sebuah lingkaran besar dengan 
bergandengan tangan. Ajak anak-anak untuk membayangkan bah-
wa lingkaran yang mereka buat itu besar dan bulat seperti dunia. 
Sekarang, ajaklah mereka mengucapkan Mazmur 104:24 dua atau 
tiga kali. Pastikan anak-anak masih bergandengan tangan dan ber-
ada dalam lingkaran ketika mereka mengucapkan “dunia penuh de-
ngan ciptaan-Mu.” 

Kemudian tunjukkan pada anak-anak Gantungan Pintu Mazmur 
104:24. Sampaikanlah kepada mereka bahwa sepanjang minggu ini, 
gantungkanlah itu di pintu agar mudah melihatnya sehingga ayat 
hafalan tersebut akan tetap diingat. Berikanlah gantungan tersebut 
kepada setiap anak di akhir pelajaran. 
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Aktivitas Murid 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saran bagi Guru 
Selain lagu “Matahari Bersinar Terang,” Anda ju-
ga bisa memilih “Inilah Dunia Bapa” atau “Bumi 
Penuh Ciptaan-Mu.” Teks lagu bisa dilihat di 
Lampiran Lagu, hlm. 118. Untuk menyimpulkan 
pelajaran hari ini, mintalah beberapa anak untuk 
berdoa dengan kalimat yang telah Anda susun,  
sertakan juga beberapa hewan dan tempat ting-
galnya sesuai pilihan mereka. (Ajaklah anak-anak 
yang pemalu atau yang biasanya berdoa dengan 
suara pelan.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untuk Dibawa Pulang 

 Aktivitas Murid 1 
 Gantungan Pintu Mazmur 104:24, kantong 

plastik/amplop 
 

Aktivitas       10-15 menit 
Bagikanlah Aktivitas Murid 1, pensil dan krayon atau spidol. 

Untuk bagian “Tempat Tinggal yang Terbaik,” bacalah kalimat-
kalimatnya dengan nyaring. Pilihan jawaban terdapat pada gambar 
rumah. Jawaban (dari atas ke bawah): Kejadian, bumi, terang, 
cakrawala, lautan, tumbuhan, pohon, matahari, burung, bina-
tang, tempat tinggal. Kemudian bacalah kembali semua kalimat. 

Bacalah dengan nyaring judul dan petunjuk dari bagian “Cipta-
an Allah” dan ajaklah anak-anak bercakap-cakap tentang gambar-
gambar yang ada sementara mereka mengerjakan tugas mereka. 
Penekanannya adalah pujian bagi Allah karena telah menjadikan 
dunia yang indah dan telah menjadikan segala sesuatu untuk ke-
muliaan-Nya. 

Jika masih ada waktu, ajaklah anak-anak untuk berdoa memuji 
Allah dengan menggunakan setiap kalimat tersebut. 

Fokus Penutup            5 menit 
Ajaklah anak-anak untuk menyanyikan lagu “Matahari Bersinar 
Terang.” Setelah itu, ajaklah mereka merenungkan karya ciptaan 
Allah. Sebutkanlah nama binatangnya, lalu mintalah murid-murid 
menyebutkan tempat tinggalnya. Contohnya: “Allah, aku memuji-
Mu karena telah menjadikan burung yang tinggal di …”(sarang 
di atas pohon)  

Setelah anak-anak berdoa memuji Allah, maka guru menutup-
nya dengan berterima kasih kepada Allah untuk tempat tinggal 
yang indah yang telah Dia jadikan untuk semua ciptaan dan rumah 
yang diberikan untuk kita tinggali. 

Bagikan Gantungan Pintu Mazmur 104:24 kepada setiap anak. 
Mintalah anak-anak untuk menghiasinya dan menghafalkan ayat 
hafalannya. Mintalah mereka untuk membawa kembali semua Gan-
tungan Pintu Ayat Hafalan yang mereka terima setiap kali mereka 
datang ke Sekolah Minggu. Siapkanlah kantong plastik atau amplop 
supaya semua Gantungan Pintu itu tidak tercecer dan mudah dibawa. 

Pastikan mereka sudah mendapatkan Aktivitas Murid 1. Ingat-
kan mereka untuk menunjukkan keduanya kepada orangtua mere-
ka di rumah.  
 



Contoh
Alat Peraga Guru 

(ukuran A3)

untuk SD 1-2 Pelajaran 1







Contoh 
Aktivitas Murid 

(ukuran A4)

untuk SD 1-2 Pelajaran 1
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