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PÅSKEMÅLTID FOR JUNIORER
FORSLAG TIL SPØRGSMÅLSMETODER
TJEK-IN SPØRGSMÅL
Disse spørgsmål kan bruges i begyndelsen af klubbens
samling.
Formålet er, at juniorerne kan komme i snak med nogle, de normalt ikke taler med. Derudover kan det også
være en anledning til at lære hinanden at kende.
Spørgsmålene kan være af forskellige karakter – almene spørgsmål, mere personlige spørgsmål, spørgsmål
ud fra dagens emne, eller ud fra sidste gangs bibeltekst/emne.
Anvendelse:
• Spørgsmål skrives på sedler. I kan finde inspiration til
tjek-in spørgsmål under download.
• Hver juniorer får uddelt en seddel.
• Juniorerne går blandt hinanden og finder en anden
person: Hilser med hånden og siger hej til vedkommende.
• De skiftes derefter til at besvare deres spørgsmål.
Variation:
• Når juniorerne har stillet deres spørgsmål og svaret,
kan de bytte spørgsmål og finde en ny, som de skal
spørge.

MIX OG MATCH
Med spørgsmål
Disse spørgsmål kan bruges som en repetition af dagens bibeltekst eller emne.
Juniorerne får et spørgsmål eller svar og skal derefter
finde den anden part, så der bliver en sammenhæng
mellem spørgsmål og svar.
Fx ”Hvor mange gange fornægtede Peter Jesus… ”≥”…
tre gange, hvorefter hanen galede”.

Med billeder
• Juniorerne skal finde deres matchende part af deres
billede.
• Klip billederne i lidt puslespilsagtigt i to eller flere
dele.
• Juniorerne får en brik hver. De går rundt og bytter
kortene i rask tempo. Spil gerne musik imens. Når du
standser musikken eller siger ”Match”, skal de beholde det kort, de har, og finde den eller de personer, de
passer sammen med.
• Udfordringen er, at de skal holde deres kort hemmeligt og i stedet sige, hvad der er på det. Når de tror,
de har fundet deres match, må de kigge på kortene
for at se, om de passer.
Når alle har fundet deres match, samles de i grupperne
og taler om, hvordan billedet hænger sammen med
bibelteksten, og hvordan det passer. De kan evt. lime
billedet sammen på et stykke karton.
Til sidst skiftes grupperne til at fortælle og vise deres
billede.

KRYDS OG BOLLE MED SPØRGSMÅL OG KONKURRENCER
Juniorerne inddeles i hold – i hold med X og et hold med
O. De spiller mod hinanden om at få tre på stribe.
Inden holdet må rykke deres X eller O skal de svare
rigtig på et spørgsmål eller vinde over det andet hold i
en hurtig konkurrence. Hvis holdet taber, måderes brik
ikke rykkes.
Der er tre kategorier, som holdene skal igennem i flg.
rækkefølge:
1. Gåder og almen viden
Disse spørgsmål kan også være inden for dagens
emnet.

Anvendelse:
• Hver juniorer får udleveret en seddel med et spørgsmål eller et svar.

2. Spørgsmål relateret til den bibeltekst
Disse spørgsmål kan også være inden for dagens
bibeltekst.

• Når der bliver sagt ”Mix” skal de bytte med dem, de
møder. Når der bliver sagt ”Match” skal de finde den
juniorer, der har en seddel, der matcher til deres seddel.

3. Små hurtige konkurrencer

Variation:
• Juniorerne skal se hinanden i øjnene og hilse, når de
bytter kort i Mix-fasen…

I kan også fordele kategorierne efter felterne:
• 3 øverste felter – holdet skal første svare på gåder
eller almen spørgsmål.

• Find et par gode replikker, de kan bruge i Matchfasen, med de juniorer, der viser sig ikke at være
deres match fx: ”OK, held og lykke med at finde dit
match” eller ”det var ærgerligt – måske bedre held
næste gang!”

• 3 midterste felter – holder skal først svare på bibelspørgsmål.
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Lederen af legen holder øje med, hvilken tur de har i
kategorierne.

• 3 nederste felter – holdet skal først vinde over modstanderen i en hurtig konkurrence, før de må rykke.

