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Digital barnesabbatsskole for Smårollingene  
La dem komme 

Hva foreldrene bes om å ha klart før sabbatsskolen: 
- Eten et bilde av et hjerte eller en hjertegjenstand. (Denne skal gjemmes i det rommet der barnet skal sitte) 

- Til aktivitet: Et ark (gjerne farget), penn/blyant/fargestifter, klistremerker 

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

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

Hva du trenger å ha klart:  
- En Bibel med et hjerte i: skriv gjerne ut et bilde som legges i Bibelen. Klikk her for et bilde: Klikk her for et bilde 

- Lag et kort du kan vise frem, der det står: Jesus elsker deg og meg! 
Du trenger … 

o Et ark(gjerne farget), penn/blyant/fargestifter, klistremerker 

- Link med bilder: Klikk her for bilder  

 

 

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 «I dag er det Sabbat»   Instrument Instrument 

https://www.google.com/search?q=hjerte&tbm=isch&ved=2ahUKEwiG_5f8lKXuAhUXyCoKHfw2BYkQ2-cCegQIABAA&oq=hjerte&gs_lcp=CgNpbWcQAzIHCAAQsQMQQzIFCAAQsQMyBwgAELEDEEMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgQIABBDMgIIADICCAA6BAgjECdQqhxYsTVg2kJoAnAAeACAAUKIAd4DkgEBOJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=KlQFYIbCIJeQqwH87ZTICA&bih=577&biw=1108&rlz=1C1GCEU_noNO935NO935#imgrc=YNkuvnr3c2NG8M
https://www.freebibleimages.org/illustrations/gnpi-073-jesus-children/
https://www.youtube.com/watch?v=GaL-H1GogmM
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Bønn/kollekt Fortell at i sabbatsskolen pleier vi å ta opp kollekt. Dette blir 
vanskelig i dag, men barna kan spare pengene og gi de i 
kollekt neste gang dere møtes til sabbatsskole. 
Enkel bønn: «Kjære Jesus, takk for at du elsker oss og vil ha 
oss med i din familie. Amen» 

  

Introduksjon til fortellingen Ta frem Bibelen og la barna gjette hva du har i Bibelen:  
- Det er noe rødt  
- Det er noe som slår inni oss 
- Det er et symbol på kjærlighet 

La så barna få lete rundt i rommet der de er etter et hjerte, 
enten et bilde av en eller en gjenstand! 
Fortell: 
At Jesus elsker deg og meg. Og i Bibelfortellingen i dag skal vi 
høre om da disiplene til Jesus sendte barna vekk. Men Jesus 
sa, «La de små barna komme til meg (Lukas 18,16)» 

Bibel med et bilde av et 
hjerte i.  

Et bilde av et hjerte eller en 
hjertegjenstand.  

Aktivitet  Se s. 44. Før fortellingen skal barna få lage et kort der det står: 
«Jesus elsker deg og meg»  
Denne skal de få gi til noen, de kan til og med sende den i 
posten til noen om de vil. For å fortelle dem at Jesus elsker oss 
alle sammen!  

Forslaget ditt til et kort - Et ark (gjerne farget), 
penn/blyant/fargestifter, 
klistremerker 

 

Sang «Jesus elsker meg jeg vet» «Alle, alle, vil vi ha med» Instrument Instrument 

Fortelling Se leksen s. 56. 
- La barna få oppleve fortellingen med de ulike 

ansiktsuttrykkene og bevegelsene nevnt i leksen. 
Forklar gjerne dette til barna på forhånd. 
Barna skal blant annet: rynke pannen, vinke, smile 
osv.   

Leksen s. 56  

Bilder + snacks Tid for å finne frem noe å bite i.  
Vis noen bilder av Jesus og barn, og minn barna på at Jesus 
elsker dem.  

- Snakk gjerne med barna om de vet hvem de vil gi 
kortet til.   

Klikk her for bilder  Noe å spise. F. eks, litt frukt eller 
kjeks 

https://www.youtube.com/watch?v=6Suff-osFY4
https://www.freebibleimages.org/illustrations/gnpi-073-jesus-children/
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Avslutningssang og bønn Sang: «Vi tar hverandres hender»  
Opp muntre barna til å holde hendene til de som er sammen 
med dem på sabbatsskolen. 
 
Minn barna på at Jesus elsker dem og alle de møter. Jesus 
ønsker at vi alle skal være med i hans familie.  
 
Kort bønn: «Takk for at du elsker oss. Vi er så glad for at vi får 
være en del av din store familie. Amen» 

  

God sabbat Ønsk alle en god sabbat og minn barna på å gi kortet sitt til 
noen, for å dele den glade beskjeden.  
La barna si ha det bra til hverandre og oppmuntre dem til å 
smile og vinke. 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GaL-H1GogmM

