8 Leo får en kompis
1 Läsning

åt att på 60 sekunder räkna upp vilka föremål
som fanns på brickan. Gör om flera gånger
med nya föremål och se om gruppen kan
förbättra sitt resultat.
Variant: Om alla är skrivkunniga, kan
detta göras som en individuell tävling. Då
får var och en skriva ner på ett papper vilka
föremål han eller hon minns. Den som fått
flest rätt vinner.

Läs »Leo får en kompis« på s 86.

2 Fundera

1. Leo tackar Gud för att han träffade Linus.
Finns det något som du just nu känner dig
glad eller tacksam över?
2. Tror du att Gud kan hjälpa oss att hitta
vänner?
3. Om Gud kan hjälpa oss, finns det något
som du skulle vilja be om hjälp med just
nu?

Fjädermjukt
Material: Ögonbindel samt mjuka föremål som fjädrar, bomullstussar, näsdukar,
mjukdjur och liknande. En korg eller liknande att lägga de mjuka föremålen i.
Lägg en mängd olika mjuka föremål i en
korg eller liknande, utan att barnen ser vilka
föremål det är.
Låt en frivillig komma fram och ta på
sig en ögonbindel. En annan frivillig får nu
komma fram och välja ett föremål ur korgen.
Detta föremål stryker han eller hon över
kinden och på handen hos den som sitter
med ögonbindel. Nu gäller det för den blinde
att gissa vilket föremål det är. Om det tar lång
tid, kan övriga få ge ledtrådar.
Sedan får nya frivilliga prova på. Det är
faktiskt svårare än man tror!

3 Poängjakt (se s 102)
Kasta flygplan
Material: A4-papper till alla barn.
Alla barn får tillverka var sitt pappersflygplan. Därefter ställer ni upp er på en linje och
kastar alla flygplanen samtidigt. Alla som
deltar i tävlingen får 1 poäng. Dagens bonuspoäng går till den vars flygplan flög längst.

4 Lekar

5

Kom ihåg-bricka
Material: Bricka med föremål samt en duk
stor nog att täcka brickan.
Lägg en mängd olika föremål på en bricka.
Låt deltagarna titta i 30 sekunder och lägg
sedan en duk över. Nu får deltagarna hjälpas

Pysselblad

Facit: 1) Linus.
2) Dansande kille.
3) Två knutar.
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6 Pyssel
Bok-bokmärke
Material: Filt, papper, sax, penna, häftapparat, pärla, lim och presentband.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klipp till två små pappersark och ett filtark i samma storlek (ca 5 x 3 cm).
Vik dubbelt och häfta ihop.
Skriv något i boken.
Dekorera framsidan med en pärla eller liknande.
Klipp till två presentband och limma fast på insidan av omslagets baksida.
Nu har du en liten bok som kan användas som bokmärke!

Pappersäpple
Material: Rött, brunt och grönt papper, sax eller skärmaskin
samt påsklämmor.
1.
2.
3.
4.

Klipp till lika breda remsor, ca 20 cm, av rött papper (eller använd en skärmaskin).
Klipp till en brun remsa och vik den dubbel.
Klipp till två gröna blad.
Fäst »kvisten«, bladen och ena änden av de röda remsorna med en påsklämma. (Man kan
göra hål i några papper i taget i förväg med hjälp av påsklämman, så går det lättare att trä
igenom den sen.)
5. Samla ihop de röda remsorna i andra ändan och trä igenom en påsklämma även där.
6. Det färdiga pappersäpplet kan hängas upp i fönstret som en fin dekoration!
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7 Andakt – en liten bönbok
Material: Papper och pennor.
Leo tackade Gud för att han hade fått en ny kompis som hette Linus.
Här i kyrkan är vi glada och tacksamma för alla barn som kommer hit. Vi hoppas att ni känner
er välkomna och att ni har roligt här. Och vi är glada att vi också får berätta för er om Gud, för
vi tror att det är lättare att leva om man vet att Gud är med en.
Därför ber vi också för er i vår kyrka ibland. Då ber vi och tackar Gud för alla barn som kommer hit. Men det är ju inte säkert att de som vill be för er vet vilka ni är. Därför ska ni få göra
en presentation av er själva!
Dela ut papper, penna och ev kritor. Skriv ert namn på papperet och skriv också några korta
meningar om er själva. Den som vill får gärna rita ett självporträtt.
Papperen med era presentationer kommer att bli en liten bok – en bönbok, så att den som vill
be för er kan titta i boken och få veta mer om vilka han eller hon ber för.
Om ni har möjlighet att be för barnen i kommande gudstjänst, berätta om detta också. Gör
gärna presentationer också av de barn som brukar vara med i gruppen men inte är närvarande
just vid denna träff.
Att be för någon annan är ett sätt att visa att man bryr sig om den personen. Så kom ihåg att
det finns många som bryr sig om er!
Bön
Tack, Gud, för alla barn som kommer till vår kyrka.
Jag ber att du ska vara med var och en av dem,
och att de ska få märka av att du bryr dig om dem.
Amen
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