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

- Et speil 
- Enten en legomann, en liten lekefigur av en gutt eller en tegning av en liten gutt. Denne skal være gjemt et sted i rommet der barnet skal sitte. 
- Et ark 
- Saks 
- Teip 
- Sugerør av plast eller små pinner 
- 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 ferdig en bokrull som du kan vise som et eksempel 
- Et speil 
- Enten en legomann, en liten lekefigur av en gutt eller en tegning av en liten gutt. 
- Et instrument, kan være en tomflaske med ris i.  
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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 «Hvem ser vi her i dag?» Speil Speil 
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 vi kan lære mer om deg og 
for at du passer på oss og. Amen» 

  

Introduksjon til fortellingen Tips til spørsmål:  
- Er det noen som er glad i å bli lest for?  
- Er det noen som liker å høre fortellinger fra Bibelen?  
- Har du noen gang gått deg vill? 
- Har mamma eller pappa kanskje lett etter deg en gang, 

men ikke funnet deg?  
«I dag skal vi høre om Jesus da han lærte om tempeltjenesten av 
prestene.»   

  

Aktivitet  Se s. 34. Barna skal lage en bokrull 
De lager bokrullen hver for seg med hjelp av foresatte. Når de er 
ferdige så kan de vise dem frem til hverandre. Forklar at det var 
slik bøker så ut da Jesus var en liten gutt. Så hvis noen leste en 
fortelling for Jesus så ville de lest fra en slik Bokrull 

Lag ferdig en bokrull 
som du kan vise frem 
som et eksempel. 

- Et ark 
- Saks 
- Teip 
- Sugerør av plast 

eller små pinner 
Sang «Hallelu, hallelu» Instrument Instrument 
Fortelling Se leksen s. 36.  

Når du har spurt «hvor er Jesus?» kan du be barna lete etter en 
liten gutt i rommet der de sitter. Før du fortsetter å lese/fortelle. 

 Enten en legomann, en liten 
lekefigur av en gutt eller en 
tegning av en liten gutt. 
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Barna kan gi respons til ord i teksten mens du leser:  

- Tempel: ta hendene opp og vifte fra side til side 
- Jesus: si «Halleluja» 
- Maria: si «barnet mitt» 

Denne skal være gjemt et 
sted i rommet hjemme hos 
barnet.  

Fortellingen i bilder + snacks Tid for å finne frem noe å bite i.  
Vis noen bilder som illustrerer fortellingen og snakk litt om hva 
man ser.  
Følg en av linkene for bilder: 
https://www.freebibleimages.org/illustrations/ls-lost-temple/ 
eller 
https://www.freebibleimages.org/illustrations/jesus-twelve/ 

- Link med bilder 
- Bokrullen 

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

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 bokrullen igjen. Minn barna på alle de fine historiene vi 
kan høre, og alt vi kan lære når noen leser for oss. Si en kort 
bønn. Takk for bøker og spesielt for Bibelen som lærer oss om 
Jesus og at han var også et barn sånn som oss. 

  

God sabbat Ønsk alle en god sabbat og oppmuntre barna til å vinke og si ha 
det bra til hverandre.  

  

 


