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Bøn
 1. Rebekka beder Gud om hjælp. Hvad kan man bede Gud om at hjælpe med?
 2. Hvis man ikke tror på Gud. Hvem kan man så bede om hjælp?
 3. Er der nogen ting, man kun kan bede Gud om og ikke mennesker? Hvis ja, hvad?
 4. Synes du, det kan være svært at bede om hjælp, når du har problemer? Hvorfor/hvorfor ikke?

Venskab
 1. Har du en god ven? Hvis ja, hvad laver I sammen?
 2. Esau og Jakob er altid uvenner. Er du også nogen gange uvenner med nogen? Hvis ja, hvad gør I så?
 3. Kom med nogle forslag til, hvad gode venner kan gøre sammen.
 4. Kom med nogle forslag til, hvad man gør, når man er uvenner. 

Arv
 1. Hvad betyder det, at man arver noget?
 2. Er det kun den ældste søn, der arver forældrene i Danmark i dag?
 3. Synes du, det er retfærdigt, at Esau skal arve det hele og Jakob ingenting? Hvorfor/hvorfor ikke?
 4. Kender du nogen, der har arvet noget? Hvis ja, hvem og hvad?

At sværge
 1. Hvad betyder det at sværge på noget?
 2. Har du sværget på noget? Hvis ja, på hvad?
 3. Hvorfor sværger man på noget?
 4. Synes du, det er en aftale, der skal holdes, når Esau sværger på, at arven er Jakobs, hvis bare han får
   mad? Hvorfor/hvorfor ikke?

At lytte ved døren
 1. Hvorfor lytter man ved døren?
 2. Har du prøvet at lytte ved døren? Hvis ja, hvorfor?
 3. Man kan lytte ved døren, når andre taler. Man kan også lytte til en telefonsamtale. Synes du, det er
   i orden? Hvorfor/hvorfor ikke?

SKINDET
– historien om Esau og Jakob
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Retfærdighed
 1. Hvad betyder det, at man er retfærdig?
 2. Synes du, Jakobs mor gør det rigtige, når hun vil give Jakob arven? 
  Hvorfor/hvorfor ikke?
 3. Jakob og hans mor udnytter, at Isak er blind. Synes du, at det er i orden? 
  Hvorfor/hvorfor ikke?
 4. Hvordan kan man snyde syge eller svage mennesker? F.eks. døve, blinde, lamme.

At lyve
  (til læreren: de første tre spørgsmål er de samme som i opgaverne »Æblet«)
 1. Jakob lyver fl ere gange. Hvorfor lyver man?
 2. Har du prøvet at lyve? Hvorfor?
 3. Har nogen løjet overfor dig? Hvad skete der?
 4. Synes du, at det er i orden at lyve i nogen situationer?
 5. Tror du, der er nogen mennesker på 50 år, der aldrig har løjet? Hvorfor/hvorfor ikke?

Hævn
 1. Hvad betyder det at hævne sig?
 2. Hvordan vil Esau hævne sig på sin bror?
 3. Hvorfor hævner man sig?
 4. Giv eksempler på situationer, hvor du får lyst til at hævne dig.
 5. Har du hævnet dig på nogen?
 6. Synes du, det er i orden at hævne sig i nogle situationer?
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 1. Lad børnene tegne Jakob, hvor han snyder sin blinde far.
 2. Køb ind til et måltid sammen med børnene. Tilbered det og lad det stå lidt, 
  mens I taler om, hvad børnene ville sælge deres mad for. 
 3. Lad børnene spille historien om Esau og Jakob i små grupper. Der kan være
  følgende personer i hver gruppe: Esau, Jakob, Isak, Rebekka. Lad et par af 
  grupperne spille dramaet for hele klassen bagefter. 

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


