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– historien om Noas ark

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

AT VÆRE OND
1. Gud sagde, at folk var onde. Nævn nogle ting, som du tror, at de onde gør.
2. Fortæl om engang, du selv var ond.
3. Fortæl om engang, andre var onde ved dig.
4. Synes du, at der er meget ondskab i verden? Nævn nogle eksempler på verdens ondskab.

AT SLÅS OG SLÅ IHJEL
1. Hvorfor tror du, at nogen slås?
2. Hvorfor tror du, at nogen slår hinanden ihjel?
3. Har du selv været oppe at slås? Hvis ja, hvorfor?
4. Har du hørt om nogen, der har slået andre ihjel? Hvis ja, fortæl om det. 

AT LYVE OG SNYDE 
1. Folk på Noas tid snød og løj. Lyver og snyder folk også i dag? Giv nogle eksempler.
2. Fortæl om engang, du selv løj eller snød nogen.
3. Fortæl om engang, andre løj for dig eller snød dig.
4. Tror du, der findes nogle mennesker, som aldrig har løjet eller snydt?

AT VÆRE GOD
1. Gud sagde, at der kun er én god mand på jorden. Hvordan er en god mand?
2. Fortæl om engang, du selv var god.
3. Fortæl om engang andre var gode ved dig.
4. Synes du, der sker mange gode ting i verden? Nævn nogle eksempler på det gode, der sker.

AT REDDE NOGEN
1.  Gud ville redde Noa og hans familie. Har du hørt om nogen, som har reddet andre mennesker? Hvis 

ja, fortæl om det. 
2. Har du selv reddet et dyr eller nogen mennesker? Hvis ja, fortæl om det.
3. Er du selv blevet reddet engang? Hvis ja, fortæl om det. 
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OVERSVØMMELSE,  TSUNAMI, REGNVEJR
1.  Gud ville have, at alle mennesker på jorden skulle drukne undtagen Noas  

familie. Hvad synes du om det? Er det retfærdigt?
2.  Gud ville have, at alle dyr på jorden skulle drukne undtagen to dyr af hver slags.  

Hvad synes du om det?
3.  Har du hørt om engang, hvor mange mennesker døde, fordi der var  

oversvømmelse?  Hvis ja, fortæl om det. 
4. Har du hørt om en tsunami? Hvad sker der, når der kommer en tsunami?
5.  Nogle gange regner det meget i Danmark. Har du oplevet, at der kom vand ind i dit hus, ned i din 

kælder eller andre steder? 
6. Har du været ude i regnvejr, hvor du blev gennemblødt? Fortæl om engang, hvor du blev helt våd. 

NÅR DYR HJÆLPER 
1.  Noa sendte en due ud. Den skulle finde ud af, om der var land. I dag bruger vi også dyr til at hjælpe 

os. Nævn nogle dyr, der hjælper mennesker. 
2. Hunde hjælper mennesker. Hvordan?
3. Heste hjælper mennesker. Hvordan?

AT VENTE
1.  Noa og hans familie måtte vente længe om bord på skibet. Har du prøvet at vente længe på noget?  

Hvis ja fortæl om det. 
2. Hvordan har du det, når du skal vente længe?

AT SIGE TAk
1. Noa sagde tak til Gud. Synes du, at han havde noget at takke for?
2. Siger du nogen gange tak til Gud? Hvis ja, hvad siger du tak for?
3. Siger du nogen gange tak til din mor og far? Hvis ja, hvad siger du tak for?
4. Synes du, at det er vigtigt at sige tak? Hvis ja, hvorfor? Hvis nej, hvorfor ikke?
5. Synes du, at vi i Danmark har noget, vi skal takke for?

AT FORTRYDE
1.  Gud var ked af, at han havde oversvømmet jorden. Måske fortrød han. Har du prøvet at gøre noget, 

hvor du bagefter fortrød? Fortæl om det.
2.  Gud lovede, at han ikke ville oversvømme jorden en anden gang.  Har du også lovet, at du ikke vil 

gøre noget en anden gang, hvis du har gjort noget dumt? Fortæl om det. 
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1. Lad børnene tegne dyrene og Noas ark. 
2.  Sæt børnene sammen to og to. Lad dem interviewe hinanden om de gange,  

de har løjet og de gange, de har snydt nogen.
3.  Lad børnene lave et skuespil med historien om Noas ark. De kan f.eks.  

vælge rollerne: Gud, Noa, nogle onde mænd og kvinder, Noas kone,  
Noas sønner og deres koner, dyrene og duen. 

4.  Giv børnene nogle blade og aviser. Lad dem klippe billeder ud, der viser noget  
godt og ondt, der sker i verden. Lav en fælles collage med det gode og en fælles  
collage med det onde. Hæng de to plakater op i klassen og tal om det gode og onde. 

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. 


