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Ægypten
– historien om de ti plager

e m n e r  t i l  s a m ta l e  o g  d e b at

Slaver
1.  Hvad er en slave for noget?
2.  Tror du, der findes slaver i dag?
3.  Nævn nogle ting som slaver gør for deres herre.
4.  Synes du, at det er retfærdigt, at nogen er slaver for andre? Hvorfor/hvorfor ikke?
5.  Slaverne i Ægypten får pisk. Hvad tror du ellers, man gør for at få slaver til at arbejde hårdt?
6.  Ville du gerne selv have en slave? Hvorfor/hvorfor ikke?

Frihed
1.  Gud vil have, at slaverne skal være fri. Hvad vil det sige at være fri? 
2. Nævn nogle ting man kan, hvis man er fri, som man ikke kan gøre, hvis man er slave.
3.  Hvorfor tror du, at nogen mennesker holder slaver?

At være doven
1.  Kongen siger, at hans slaver er dovne. Forklar hvad det betyder at være doven.
2.  Er du nogen gange doven selv? Hvis ja, fortæl om engang, du var doven.
3.  Fortæl om en person, du kender, der er doven. Hvorfor tror du, han/hun er doven?
4.  Fortæl om en person, du kender, der er flittig. Hvorfor tror du, han/hun er flittig?

Straf
1.  Gud sender kongen en straf. Hvorfor tror du, at Gud straffer kongen?
2.  Har du fået en straf? Hvis ja, hvad havde du gjort? Hvilken straf fik du?
3.  Giv nogle eksempler på, hvordan voksne kan straffe børn.
4.  Giv nogle eksempler på, hvordan voksne kan straffe voksne.
5.  Synes du, straf er en god ting? Hvorfor/hvorfor ikke?
6.  Har du nogensinde straffet andre? Hvis ja, hvad gjorde du?
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Vand
1.   Al vand i Ægypten bliver til blod. Synes du, at det er en hård straf?  

Hvorfor/hvorfor ikke?
2.  Nævn nogle ting man skal bruge vand til.
3.  Nævn hvad du selv har brugt vand til i dag.
4.  Kan mennesker klare sig uden vand?

Myg og fluer
1.   Gud sender myg og fluer til Ægypten. Kan du lide myg og fluer? Hvorfor/hvorfor ikke?
2.  Har du været et sted med mange myg eller fluer? Hvis ja, fortæl hvordan det var.

Syge dyr
1.  Gud sender sygdom til dyrene. Mange dør. Synes du, at det er retfærdigt? Hvorfor/hvorfor ikke?
2.  Fortæl om et dyr, du har haft, der blev syg.
3.  Fortæl om et dyr, du har kendt, som døde. 

Sygdom
1.   Gud sender sygdom til Ægypten, så folk får bylder, og nogle dør. Synes du, det er retfærdigt?  

Hvorfor/hvorfor ikke?
2.  Fortæl om engang du selv var syg.
3.  Fortæl om nogen du kender, som har været alvorligt syge.
4.   Kender du nogen, der døde efter en sygdom. Hvis ja, hvad fejlede han/hun? Hvad følte du,  

da han/hun døde?

Uvejr
1.   Gud sender mørke. Forestil dig, at alt er mørkt. Der findes ingen lygter eller lamper.  

Hvad vil der så ske?
2.  Fortæl om engang, du var bange i mørket.
3.  Hvorfor tror du, mange bliver bange i mørket?

Børn
1.   Gud dræber de ældste drenge i alle Ægyptens familier. Synes du, at det er retfærdigt?  

Hvorfor/hvorfor ikke?
2.   Hvem i klassen er den ældste dreng i jeres familie? Ræk hånden op og tænk på, at I skulle dø, hvis 

Ægyptens plager var i Danmark. Hvad mener I om det?
3.  Kender du et barn, der døde. Hvis ja, hvad skete der?
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1.   Lad hvert barn vælge en plage, som det vil tegne. Sørg for at alle ti plager er 
repræsenteret. Lad børnene lave en plakat med alle tegninger.

2.   Lad børnene klippe billeder ud af aviser og blade med ulykker/katastrofer/ 
uvejr mv. fra hele verden. Lav en plakat med nutidens plager. Sammenlign de 
to plakater.

3.   Lad børnene dele sig op i »slaver« og »herrer«. Lad herren bestemme over sla-
ven i fem minutter. Lad dem derefter bytte roller. Tal bagefter om, hvordan det 
føles at være slave og herre.

4.   Lad nogle børn få bind for øjnene og gå rundt i klasselokalet og finde noget. Lad dem fortælle om, 
hvordan det føles. Prøv evt. også at gå udenfor. 

Idéoplæg til læreren

Undervisningsmaterialet »Lette bibelhistorier« er beregnet til elever i 1. – 2. klasse. Det består af  læselet 
bøger med tilhørende ideoplæg, der ud fra bøgernes emner lægger op til samtale og debat. Desuden er der 
forslag til tegneopgaver, drama og andre aktiviteter. 

Materialet lægger op til samtale og diskussion omkring grundlæggende tilværelsesspørgsmål. Der arbej-
des med at læse, lytte og fortælle, debattere, dramatisere, reflektere og ræsonnere, alt sammen kompeten-
cer, som omtales i læseplanen. Der lægges op til åbenhed og spørgelyst omkring tilværelsen. De emner der 
læses om i bøgerne bindes sammen med forhold i børnenes omverden, så teksterne bliver vedkommende, 
og børnene kan identificere sig med personerne fra bibelhistorierne på et dybere plan.

De enkelte bibelhistorier indeholder mange spændende emner, som er relevante for målgruppen. Man 
kan som lærer vælge de opgaver, man har lyst til. Rækkefølgen af emner følger bøgerne. 


