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Digital barnesabbatsskole for Smårollingene  

Venn med alle 

Hva foreldrene bes om å ha klart før sabbatsskolen: 
- utskrift av dokumentet som er vedlagt (eselhodet) og klipp ut eselhodet og øynene så det er klart.  

- hyssing/gummistrikker 

- merkepenner 

- fargestifter 

- saks 

- stiftemaskin 

- et kosedyr 

- et instrument, kan være en tomflaske med ris i.  

- noe å spise. F. eks, litt frukt eller kjeks 

Hva du trenger å ha klart:  
- Lag en eselmaske. Du trenger… 

o utskrift av dokumentet som er vedlagt 

o hyssing/gummistrikker 

o merkepenner 

o fargestifter 

o saks 

o stiftemaskin 
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- Bilde av et esel/eller en liten figur 

- Et instrument, kan være en tomflaske med ris i.  

Hva Forklaring Hva du trenger Hva foreldrene trenger 

Velkommen Hils på barna etter hvert som de logger seg på. Forklar at det blir 
en litt annerledes sabbatsskole i dag, men at dere skal ha det 
gøy sammen. Oppmuntre barna til å ha på kamera og til å smile, 
si hei og velkommen til hverandre. (ikke sikkert alle er like vant 
med å møtes slik) 
Spør gjerne barna hvordan uken deres har vært.  

  

Sang «Hvem ser vi her i dag?»/ «I dag er det Sabbat»   Speil Speil 

Bønn/kollekt Fortell at i sabbatsskolen pleier vi å ta opp kollekt. Dette blir 
vanskelig i dag, men at barna kan spare pengene og gi de i 
kollekt neste gang dere møtes til sabbatsskole. 
Enkel bønn: «Kjære Jesus, takk for at du er med oss alle 
sammen, akkurat der vi sitter nå. Amen» 

  

Introduksjon til fortellingen Tips til spørsmål:  
- Er det noen som har et kjæledyr hjemme? (om ja, åssen 

og hvem som passer på den?) 

- Spør barna om de kan vise frem kosedyret de har med 

seg. Snakk gjerne sammen om hva dyrene trenger. (mat, 

drikke, kos, stell …) 

- Spør om noen har sett et esel før. (Vis gjerne et bilde)   

- Hva sier eselet?  

 «Bibelfortellingen vi skal høre om i dag forteller oss at Jesus var 
snill mot eslene og de andre dyrene. Når vi er snille mot 
menneskene, dyrene og jorden så er vi Jesus sin hjelper.»    

 - Kosedyr 
- Bilde av et esel/figur 
 

Aktivitet  Se s. 44. Før fortellingen skal barna få lage en eselmaske.  Vis frem eselmasken du 
har laget 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GaL-H1GogmM
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De lager eselmaskene hver for seg med hjelp av foresatte. Snakk 
gjerne sammen om spørsmålene som står i leksa. Når barna er 
ferdige så kan de ta på og vise maskene sine til hverandre.  
Fortell at de brukte Eslene til å ri på, også Jesus red på et esel.  

Sang «Om jeg er liten eller stor» Instrument Instrument 

Fortelling Se leksen s. 46.  
La barna ha på eselmaskene under fortellingen, og hver gang du 
nevner ordet, esel, kan barna lage esellyden dere kom frem til 
under introduksjonen.  

- Barna kan gjerne lage lyder til de andre dyrene som blir 
nevnt også.  

 Eselmaskene  

Bilder + snacks Tid for å finne frem noe å bite i.  
Vis noen bilder av dyr, mens dere snakker om spørsmålene 
under oppsummeringen på s. 47.  

- Snakk også om hva man kan gjøre for noen andre for å 
gjøre dem glad. 

Trykk her for bilder av dyr Som dere ser er det ikke bilder av 
akkurat de samme dyrene fra fortellingen. Finn gjerne bilder på 
google om ønskelig.   

- Link med bilder 

 

Noe å spise. F. eks, litt frukt 
eller kjeks 

Avslutningssang og bønn Sang: «Vi tar hverandres hender»  
Opp muntre barna til å holde hendene til de som er sammen 
med dem på sabbatsskolen. 
 
Ta frem eselmasken igjen. Minn barna på alle de fine dyrene 
dere har snakket om i dag. Og si at vi må huske å ta vare på 
dyrene, menneskene og jorden vår.  
Si en kort bønn. Takk for dyrene, menneskene og jorden vår. Be 
om hjelp til å ta vare på det og takk for at Jesus er så glad i oss.  

Eselmasken  

God sabbat Ønsk alle en god sabbat og oppmuntre barna til å gjøre noe godt 
for noen andre i løpet av uken.  
La barna si ha det bra til hverandre og oppmuntre dem til å smile 
og vinke. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vf4wizfwoyU
https://www.freebibleimages.org/illustrations/isc-animals/
https://www.youtube.com/watch?v=GaL-H1GogmM

