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Digital barnesabbatsskole for Smårollingene  
Pappas hjelper 
Hva foreldrene bes om å ha klart før sabbatsskolen:  

- En barnebibel eller en fortellingsbok med en bibelhistorie.  
- Et instrument, kan gjerne være en tomflaske med ris i el.  
- Legoklosser eller byggeklosser 

Hva du trenger å ha klart: 
- Et teppe eller noe å dekke gjenstandene fra «kisten» 
- En «kiste»: en stor eske eller en pose/veske/koffert med følgende i:  
- Bibel 
- Hammer 
- Skrutrekker 
- Klut 
- Papptallerken 
- Sko 
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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) 

  

Sang «I dag er det Sabbat»  Instrumenter 
Bønn/kollekt «I sabbatsskolen pleier vi å ta opp kollekt. Dette blir vanskelig i 

dag, men dere kan spare pengene å gi de i kollekt neste gang vi 
møtes til sabbatsskole.»  
Enkel bønn: «Kjære Jesus, takk for at du hjelper oss til å gjøre vårt 
beste og for at du passer på oss. Amen» 

  

Introduksjon til 
fortellingen 

Vis frem «kisten» og fortell at du har noe i den som du gjerne vil 
at de skal gjette hva er. Kom så med noen hint, eks:  

- Det er noe verdifullt 
- Det er noe vi bruker mye i kirken 
- Den har mange sider og mye skrift 
- Det er mange fortellinger i den 

La barna gjette seg frem til «Bibel». Barna kan også vise frem sin 
Bibel eller bok.  
 
Sang: «Jeg åpner min bibel» 
 
Fortell: «Fortellingen fra Bibelen i dag handler om en gutt som 
var veldig glad i å hjelpe foreldrene sine. Pappaen hans var 
snekker og Han lærte mye av han. Denne gutten var sønnen til 
Maria og Josef. Hvem kan det være? Jesus.»  

Bibel - Denne skal du trekke ut av 
«Kisten» når barna har gjettet 
riktig 

Bibel eller bok 

Aktivitet (fra leksen) «Jesus var glad i å bygge ting.»  
La barna få bygge noe med klossene sine. Snakk gjerne sammen 
mens dere bygger (se leksen s. 24). La barna få vise frem og 
fortelle hva de har bygget.  

Lego klosser eller byggeklossen Legoklosser eller 
byggeklosser 
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Forklar barna hva dette vil si: Vi tjener Gud når vi gjør vårt beste. 

Sang «Hus på fjell» Barnesanger - Hus på fjell (Grep) (nortabs.net) Gjør gjerne bevegelsene  
Fortelling Se i leksen s. 26. Fortell gjerne fortellingen mens du viser noen 

bilder og la barna få oppleve og være en del av fortellingen.  
- Følg denne linken for noen beskrivende bilder: 

FreeBibleimages :: Jesus was a child like me :: Jesus grows 
up loving God and obeying Mary and Joseph (Luke 2:52) 

 

La barna få oppleve fortellingen. 
- Hvordan tror dere 

snekkerverkstedet så ut? 
- Hva slags verktøy tror du 

Josef hadde? 
- Hva slags lyder tror dere 

Jesus hørte der?  
- Tror dere Jesus ble sliten?  
- La barna få late som at de 

hamrer, sager, bygger.  

 

Kims lek Se forklaring på kims lek under dette skjemaet. 
 
Om du har tid kan du la barna få gjette seg frem til gjenstandene 
som skal brukes til leken.  

Ulike gjenstander som også ligger 
opp i «kisten». For eksempel:  

- Bibel 
- Hammer 
- Skrutrekker 
- Klut 
- Papptallerken 
- Sko 

Et teppe eller noe å dekke 
gjenstandene med. 

 

Avslutningssang og 
bønn 

«Vi tar hverandres hender» 
Opp muntre barna til å holde hendene til de som er sammen med 
dem på sabbatsskolen. 
 
Ta frem hammeren igjen. Minn barna på at Jesus var glad i å 
hjelpe andre. Be en bønn der du takker for at Jesus hjelper oss å 
hjelpe andre, og for at han er glad i oss. 

  

God Sabbat Ønsk alle en god Sabbat og oppmuntre barna til å vinke og si ha 
det bra til hverandre.  
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Kims lek:  
Kims lek er en lek hvor barna studerer et visst antall ulike gjenstander en kort tid og deretter prøver å huske så mange som mulig.  

Ta alle gjenstandene fra «kisten» legg de forskjellige gjenstandene slik at barna kan se de gjennom kamera. La barna se på tingene og la barna fortelle hva 
de ser. Sørg for at alle har fått med seg alle tingene. Dekk så tingene med et teppe eller annet til å dekke over gjenstandene.  

Nå er det om å gjøre å huske flest mulige av gjenstandene som var på bordet. Deretter kan du starte å fjerne en ting av gangen. Du løfter så av teppet for at 
barna skal gjette hva du har fjernet. Barna får i oppgave å finne ut hva som mangler, gjerne i tur slik at alle som ønsker får bidra. Hva er tatt bort? Syns de 
det er litt vanskelig kan de spørre en venn om hjelp.  

Ønsker du å gjøre det litt vanskeligere kan du fjerne flere ting fra bordet samtidig.  

Du kan velge om du legger gjenstanden tilbake eller ikke. Leken fortsetter helt til alle gjenstandene under teppet er borte eller til alle barna som ønsker har 
fått prøve.   


