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– historien om Moses i kurven

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

At have magt
1. Farao i Ægypten havde magt. Er der stadig nogen i verden, der har magt? Fortæl om nogle.
2. Hvad kan man gøre, hvis man har magt? Giv nogle eksempler.
3. Har du prøvet selv at have magt? Fortæl om det. 
4. Har du prøvet, at andre havde magt over dig? Fortæl om det. 

At leve eller dø
1. Farao bestemte, at drenge skulle dø og piger leve. Hvad synes du om det?
2. Er der nogen i dag, der bestemmer, hvem der skal leve eller dø?
3.  I Kina har man en lov, der siger, at man kun må få ét barn. Hvis det bliver en pige, dræber mange 

deres barn, fordi de hellere vil have en dreng. Hvad synes du om Kinas lov?

At blive mor/at blive søster eller bror
1.  Kvinden, som fødte Moses, blev glad. Det bliver de fleste mødre, når de får et barn.  

Hvorfor tror du det?
2. Hvad tror du, en mor føler, hvis hendes barn skal dræbes?
3. Hvis du havde en bror, der skulle dræbes, hvad ville du så gøre?
4. Har du prøvet at blive søster eller bror? Hvordan var det?

At sige farvel
1.  Moren gik ned til floden med Moses. Hun sagde farvel til ham. Hvordan tror du, det føles  

at sige farvel til sit barn?
2. Har du prøvet at sige farvel til nogen, du aldrig skulle se mere? Hvis ja, fortæl om det. 
3. Har du prøvet at sige farvel til nogen, du ikke skulle se i lang tid? Hvis ja, fortæl om det. 
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At finde et barn/at adoptere
1.  Faraos datter fandt Moses. Man kalder det et hittebarn, når man  

finder et barn. Hvordan tror du, det føles at finde et barn?
2. Har du hørt om nogen, der fandt et hittebarn? Hvis ja, fortæl om det.
3.  Faraos datter ville gerne have Moses, når han var færdig med at få bryst.  

Det hedder at adoptere. Kender du nogen, der har adopteret et barn,  
eller kender du nogen, der er blevet adopteret? Hvis ja, fortæl om det. 

4. Synes du, at det er en god eller dårlig idé, at nogen adopterer et barn? Hvorfor?

At gemme sig
1.  Mirjam gemte sig mellem sivene. Fortæl om nogle situationer, hvor det er vigtigt, at man gemmer sig.
2. Fortæl om en gang, du gemte dig.
3. Fortæl om en leg, hvor man gemmer sig. 

At bo på et slot
1.  Moses voksede op på et palads. Hvordan tror du, det er, at vokse op sådan et sted? 
2. Nævn nogle ting, du tror, Moses fik, som de fattige ikke fik. 
3. Hvorfor tror du, at Moses mor var glad for, at Moses voksede op på et palads?
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1. Lad børnene tegne Moses i sivkurven.
2.  Lad børnene spille et rollespil, hvor de spiller historien om Moses i kurven.  

De kan f.eks. spille rollerne: Farao, nogle jøder, Moses’ mor, Mirjam,  
Moses, Faraos datter, piger som passer på Faraos datter. 

3.  Giv børnene nogle blade. Lad dem klippe billeder ud af gravide, mødre  
med børn, babyer, adopterede børn og lav en collage om børn.  
Tal om hvad børn betyder for forældre og for søskende. 

4.  Sæt børnene sammen to og to. Lad dem skiftes til at være den, der har magten, og den der er under-
trykt. Fem minutter til hver. Tal derefter om på klassen, hvordan det er at have de forskellige roller. 

Idéoplæg til læreren

Undervisningsmaterialet »Lette bibelhistorier« er beregnet til elever i 1. – 2. klasse. Det består af  læselet 
bøger med tilhørende idéoplæg, 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. 


