Bibelaktivitet – Mirjam

MATERIALER:
Avis / reklameblad
Tøjklemmer
Lim/limpistol

FLET EN KURV AF AVISPAPIR ELLER REKLAMER
Følg instruktionerne på denne hjemmeside:
http://villamarietta.blogspot.com/2013/11/kurv-af-papirflet.html

MATERIALER:

LAV DIN EGEN TABURIN:

2 paptallerkner
(er i kassen)

• Find paptallerkner og bjælder frem fra kassen

5 bjælder
(er i kassen)

• Lim de to paptallerkner sammen

Snor / kraftig tråd

• Lav fem huller rundt i kanten og bind
bjælderne på

Lim / clipsemaskine /
limpistol

• Mal din tamburin i flotte farver og
mønstre

Tusser

• Syng en sang og dans en dans til
Guds ære!

Bibelaktivitet – Jesus

MATERIALER:

LAV EN BOGRULLE

Brunt pakkepair
(er i kassen)

• Lim papiret på de to pinde eller paprør

Silkebånd (i kassen)
To papruller
fra køkkenrulle /
to pinde
Lim

• Skriv så pænt du kan inde i bogrullen:
”Du skal elske Herren af hele dit hjerte
og din næste som dig selv.” (Luk 10,27)
• Rul bogrullen sammen og
bind et bånd omkring

Bibelaktivitet
– Drengen med madpakken

Opskrift + foto til højre fra madling.dk/pandebroed

OPSKRIFT:

BAG DIT EGET PANDEBRØD

2 dl vand

Rør gæren ud i vandet og tilsæt salt og olie. Tilsæt melet lidt ad
gangen imens dejen røres sammen med en ske.

15 g gær
1 tsk. groft salt eller
havsalt
1 spsk. olivenolie
+ til panden
5 dl hvedemel
+ lidt ekstra
Bages på en
stegepande
evt. over bål

Når dejen er rørt sammen, stilles den til at hæve i 30 minutter
med et viskestykke over skålen.
Tag en smule mel på hænderne og ud på bordet. Drys lidt mel
ud over dejen og ælt den hurtigt sammen med den ene hånd i
skålen – del derefter dejen i 6 stykker.
Form små runde brød ud af dejen og kom lidt olie på en pandekagepande. Når panden er varm bages et brød ad gangen på
panden. Brødene skal have høj varme og kun 1-2 minutter på
hver side.
Spis pandebrødene imens de er varme eventuelt med smør
eller dressing til.

MATERIALER:

REGNBUEFISK

Hvidt papir

• Tegn omridset af en fisk

En stilk bladselleri

• Del selleristilken i mindre
stykker og lige så mange,
som du har farver af maling

Maling
Sort tus.

• Dup enden af stilken i
maling og lav et mønster
på fisken
• Hvor mange forskellige
fisk kan du lave?

Bibelaktivitet – Samuel

MATERIALER:

GAMMELDAGS MOBILTELEFON

2 papkrus (i pakken)

• Lav et lille hul midt i bunden af papkruset, så snoren
kan komme ind

Lang snor (i pakken)
2 små pinde

• Bind en lille pind om snoren inden i papkruset, så snoren
sidder fast
• Gør det samme i den anden ende af snoren med det
andet krus
• Find en ven eller en forælder og stil jer langt væk fra
hinanden eller rundt om et hjørne
• Den ene taler ind i papkruset, og den anden lytter i det.
• Kan I høre hinanden?

