
Aktivitetsark

Tegn omridset af et eller flere børn i fuld størrelse.
Lad børnene farve, male eller klæde figuren på.

Lav skyggebilleder i profil
Lad børnene arbejde sammen to og to.
Et af børnene sidder på en stol foran væggen med siden til.
Sæt et hvidt stykke papir op på væggen bagved barnet.
En projektør, overhead eller lyset fra et lysbilledapparat lyser ind på barnets ansigt.
Det andet barn tegner skyggebilledet, der kommer frem på papiret, op med en blyant.
Billedet klippes ud og tegnes over på et sort stykke papir. Derefter sættes det på en baggrund -
og skyggebilledet er færdigt.
Lad børnene se om de kan genkende hinanden ved at kigge på skyggebillederne.

Lad børnene skabe Adam og Eva af trylledej
Trylledej:
300 g mel
300 g salt
1 spsk madolie
½ kop vand.
Ælt det hele sammen og tilsæt evt. mere mel eller vand for at opnå den rette konsistens.
Bages ved 150 grader i 2 - 3 timer.
Kan evt. males med tusser, plakatfarve eller vandfarver gangen efter.

Leg
Giv et af børnene bind for øjnene og lad det mærke på en af de andre hvem de tror, det er.

Syng evt. sangen:
Her er mit øre, jeg fik for at høre.
Her er mit øje, jeg fik for at se.
Her er min hånd, hvad vil du, jeg skal gøre -
her er min fod, hvor vil du, jeg skal gå.
Her er mit hoved, hvor tanker sig samler,
strækker sig op imod himmelens sky.
Her er mit hjerte, det skal dig tilhøre
nu og for evigt du trofaste Gud.
(Tekst: Marit Rypdal/P.H. Fromsejer - Melodi: J. J. Rousseau).

Sangforslag fra sangbogen ”Vi synger”
1 Alle som en er vi vigtige
42 Hvem skabte stjernerne (Lav selv nye vers: Hvem skabte spurvene, buskene, løverne osv.)
44 Hænderne kan jeg klappe med
64 Jeg kan ikke, hvad du kan
110 Vi er skabt med forskellige næser

Dagens tekst
1 Mos 1,26-30s.9
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Huskeord
Gud skabte mennesket i sit billede.
Mos 1,27 s.9


