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Engle
 1. Hvad er en engel for noget, og hvad er en engels opgave?
 2. Tror du på, at engle fi ndes? Hvorfor/hvorfor ikke?
 3. Har du selv set en engel eller hørt om nogen, som har?

Stærk/svag
 1. Samson er stærk. Kender du nogen, der er stærk? Hvis ja, hvad kan han/hun løfte?
 2. Hvilke fordele er der ved at være stærk?
 3. Hvilke fordele er der ved at være svag?
 4. Hvad kan man gøre for at blive stærk?

At være bange
 1. Samsons mor og far bliver bange, da de ser løven. Ville du også være bange, hvis du mødte en løve?
   Hvorfor/hvorfor ikke?
 2. Nævn nogle dyr, der kunne gøre dig bange?
 3. Man kan være bange for mange ting. Nævn nogle ting, du er bange for.
 4. Hvordan har man det i kroppen, når man er bange?

Hemmeligheder
 1. Samson har en hemmelighed. Han ved, at styrken sidder i hans hår. Har du også prøvet at have en
   hemmelighed? Hvis ja, hvad gjorde du for at holde det hemmeligt?
 2. Hvorfor har vi hemmeligheder?
 3. Nogle sladrer, selv om de har lovet at holde på en hemmelighed. Hvorfor tror du, de sladrer?

At snyde nogen
 1. Dalila snyder Samson. Hun fortæller en hemmelighed videre. Er du også blevet snydt? 
  Hvis ja, hvordan?
 2. Hvad synes du om det, Dalila gør?
 3. Hvorfor snyder mennesker hinanden?
 4. Kender du nogen, du kan stole på? Hvorfor tror du, du kan stole på ham/hende?

HÅRET
– historien om Samson
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At være rig
 1. Dalila vil gerne have sølv. Hun vil være rig. Vil du også gerne være rig? 
  Hvorfor?
 2. Hvad ville du købe, hvis du var rig?
 3. Nævn nogle ting, der er vigtigere end penge.
 4. Tror du, nogen mennesker kan fi nde på at snyde en god ven for at få penge? 
  Hvorfor/hvorfor ikke? Kunne du selv fi nde på det?

En slave
 1. Hvad er en slave, og hvad laver han/hun?
 2. Synes du, vi skal have slaver i Danmark? Hvorfor/hvorfor ikke?
 3. Tror du, man stadig har slaver i nogen lande?
 4. Ville du gerne selv have en slave, du kunne bestemme over? Hvorfor/hvorfor ikke?
 5. Synes du, alle mennesker er lige, eller er der nogen, der skal være slaver? 

At vinde og tabe
 1. Samson vinder til sidst. Har du prøvet at vinde? Hvis ja, hvad vandt du?
 2. Hvordan føles det at vinde?
 3. Har du selv prøvet at tabe? Hvis ja, hvad tabte du?
 4. Hvordan føles det at tabe?
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 1. Lad børnene tegne en engel
 2. Lad børnene tegne den stærke mand, Samson
 3. Lad børnene lægge arm med deres sidekammerat. Hvem er stærkest?
 4. Tegn en kridtcirkel på gulvet. Lad nogle børn gå ind i cirklen og skubbe 
  hinanden ud. Hvem er stærkest?
 5. Hvis nogen gerne vil læse mere om stærke mænd, kan de læse bogen 
  »En stærk mand« fra serien »Værd at vide« og bagefter fortælle klassen, 
  om en nulevende mand, der er stærk.

O P G AV E R

Til læreren

Undervisningsmaterialet » « 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, refl ektere og ræsonnere, alt sammen kompe-
tencer, 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 vedkom-
mende, og børnene kan identifi cere 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.  

Lette bibelhistorier


