3 Den brinnande busken
1 LÄSNING

ska var och en tillverka ett eget pappersflyg
plan samt ge det ett namn. Flygplanen och
deras tillverkare tävlar sedan mot varandra i
fem grenar:
• Flyga längst
• Landa närmast ett utplacerat mål
• Mest kreativa dekoration
• Snyggaste trickflygningen
• Bästa flygplansnamnet
Dela gärna ut priser i varje gren!

Läs »Den brinnande busken« ur Stora Berättarbibeln, s 30.

2 FUNDERA

1. Varför tror du att Gud ville att just Mose
skulle bli ledare för folket, trots att han var
blyg och inte så bra på att prata inför folk?
2. Vad skulle du ha sagt om Gud hade gett
dig uppdraget att bli ledare för ett helt
folk?
3. Vad tror du att Aron sa när Mose berät
tade vad som hade hänt?

Surrande bin
Material: Ett litet föremål.
Alla sätter sig ner på golvet och är bin, utom
en frivillig som går ut ur rummet. Ledaren
ger en av de sittande deltagarna ett litet före
mål, som denne får gömma i handen. Den
frivillige kommer in igen och ska nu försöka
räkna ut vem det är som gömmer föremålet.
Till sin hjälp har han surrandet från bina: ju
intensivare surrande, desto närmare är han.
Utmaningen är att gissa rätt på så få giss
ningar som möjligt. Om man vill göra leken
svårare kan man säga att den frivillige har en
viss tid på sig och max tre försök.
När personen som håller föremålet är
avslöjad får en ny person gå ut ur rummet
medan föremålet göms på nytt.

3 VÄRDERINGSÖVNING (se s 96)

1. Det vore kul att se en käpp förvandlas till
en orm.
2. Jag skulle nog ha blivit rädd om Gud pra
tade till mig ur en buske.
3. Man kan bli bra på allt, bara man övar
tillräckligt länge.
4. Mose borde ha sagt ja på en gång när Gud
gav honom uppdraget att bli ledare för
Israels folk.
5. Gud borde ha valt ut en bättre ledare än
Mose, någon som inte var lika rädd som
han.

5

4 LEKAR

PYSSELBLAD

Facit: 1) Jag är så blyg!
2) Röksvampen

Flygplansfemkamp
Material: A4-papper, pennor, dekorationsmaterial och lim.
Varje deltagare får ett papper samt tillgång
till pennor, dekorationsmaterial och lim. Nu
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6 PYSSEL
Pussel
Material: Glasspinnar, sax, bilder, kniv och pennor.
1. Måla en bild eller klipp ut en bild ur
en tidning.
2. Limma fast bilden på linjerade glass
pinnar och låt torka.
3. Skär försiktigt isär glasspinnarna
så att det blir ett pussel med flera
avlånga pusselbitar (en vuxen behöver
hjälpa till med detta).

Gapande fisk
Material: Papperstallrik, färg, plastögon, lim och sax.
1.
2.
3.
4.

Färglägg baksidan av en papperstallrik.
Klipp ut en »pajbit«.
Limma fast biten som stjärtfena.
Limma fast ett plastöga.
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7 ANDAKT – TILLSAMMANS ÄR VI STARKA
Förberedelse
Lägg fram ett lakan eller en filt stor nog att ligga raklång på.
Berätta
Gud visste att Mose skulle klara av att bli ledare för Israels folk. Men Mose var rädd för att prata
inför många människor. Vilken tur då att Gud påminde honom om att han kunde ta sin bror
Aron till hjälp. För så är det ju – vi kan hjälpa varandra! Ingen är bra på allt, men alla är bra på
något. Och tillsammans kunde Mose och Aron leda folket!
Lägg fram en filt (om ni inte redan sitter runt den). En sak som är näst intill omöjligt att göra själv
är att lyfta en människa som ligger på en filt. (Prova gärna.) Men när alla hjälps åt så går det!
Kanske går det till och med att lyfta en ledare? (Se då till att en vuxen håller vid huvudändan.)
Fundera tillsammans
• Vad finns det för saker som det kan vara skönt att få hjälp med?
• Gå varvet runt och låt alla (även ledarna) berätta om något de är bra på, något de kan
hjälpa andra att göra.
• Vad tror ni att Aron behövde hjälp av Mose för att göra?
Poängtera
• Tillsammans är vi starka.
• Det är modigt att göra som Mose och berätta för andra vad man behöver hjälp med.
Bön
Gud, tack för att vi inte behöver klara allting själva.
Vi får be både dig och andra om hjälp.
Hjälp oss att våga be om hjälp när det behövs.
Och påminn oss om att andra kan behöva vår hjälp.
Amen

Karibo 3 © Argument Förlag 2012

15

