
Dagens tekst
Joh 21,1-18s.984
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Huskeord
Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så
han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed.
1 Joh 1,9 s.1122

Aktivitetsforslag

Lav fisk  (Især til Legestuen)
Lad børnene farvelægge en fisk med øjne, mund og gæller (se skabelon på cc-arket).

Fællestegning
Lad alle tegne én stor fællestegning over dagens tekst. Brug en hvid papirsdug, rul den ud og giv
hvert barn et område. Lad dem tegne det, de vil, over dagens tekst. Hæng billedet op bagefter,
hvis I har mulighed for det.

Uro med fisk
Lad børnene lave en uro af fisk, de klipper ud i forskellige farver karton. Brug  blomsterpinde/su-
gerør til at bygge uroen op med (se skabeloner på cc-arket).

Både
Lad børnene lave deres egen båd, ved at skære en mælkekarton op på langs (giver to både).
Brug knæksugerør som mast, bind et stykke stof på som sejl (klip huller i stoffet), og hæft fiske-
net på siden af båden (net af appelsinnet/tyl el. andet). Lad dem evt. farvelægge eller male bå-
den.

Konkurrence med både
Hvis der laves både, kan der evt. klipses en snor i enderne på bådene. Lad børnene sidde ved
bordenden skiftevis to og to, lad dem trække båden til sig med munden. Del dem op efter alder.

Fiskemåltid
Hvis det er muligt, kan børnene stege deres egen fisk på en pande (brug filet) og anrette et fest-
ligt ”fiskemåltid”, som I så spiser sammen bagefter.

Brætspil
Lav et brætspil over dagens tekst. Brug et stort stykke karton. Tegn en snoet række felter, med et
tal i hvert felt. Farvelæg ca. hvert femte felt i en anden farve. Lav spørgsmål til hvert af de farvede
felter, der passer til dagens tekst. Hvis spilleren ikke kan besvare spørgsmålet kan du evt. lade
vedkommende sidde over en omgang, rykke nogle felter tilbage osv. Lykkes det at svare, kan du
omvendt lade spilleren rykke frem, slå en ekstra gang osv. Brug terning og evt. ludobrikker eller
knapper til at spille med.

Leg
Leg ”flaskehalsen peger på”, hvor den, der har flasken stiller et spørgsmål til dagens tekst, inden
flasken drejes og vedkommende, den peger på, må svare. Kan man ikke svare, kan der evt.
være en ”straf” fx at hoppe ti gange på ét ben el. lign.

Sangforslag fra sangbogen ”Vi Synger”
2   Barnets bedste ven
6   Børnevennen Jesus Kristus
8   De troede, at Jesus var borte
92 Om jeg er lille eller stor


