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Regnbuen: Det skal nok blive godt igen!

SAMMEN - - - - - - - - - - -----D
PÅ AFSTAN
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NOA OG ARKEN
Tekst:
1 Mos 6,9-9,17

Et barn i Italien tegnede en regnbue og skrev: Det skal nok blive
godt igen. Den tegning har været årsag til, at der nu i hele verden
og også i Danmark sidder familier sammen og laver regnbuer på
alverdens kreative måder. Det giver nogle gode snakke om, at der
er et lys for enden af regnbuen – også midt i en coronatid. Børnene
har brug for at få nogle svar, men også at bevare troen på, at alt
nok skal blive godt igen.
Fortæl om regnbuens første dag, da Noa gik ud af arken og lav
forskellige former for regnbuer.
Siderne er fra Minifrø 1, side 20-21 - se leder.soendagsskoler.dk

Ledertanker:
Hvis du var Noa, ville du så have bygget et skib inde på land?

INTRO TIL TEKSTEN
En gang skulle en mand bygge et kæmpe skib inde
på land. Det var Gud, der bad ham om det. Det var
vigtigt, at han gjorde som Gud sagde. Gud fortalte
ham om alt det, han skulle lave. Der skulle også være

dyr med i arken. Gud sørgede for, at dyrene kom helt
af sig selv. Manden, der hed Noa, stolede på Gud og
gjorde det, som Gud sagde.

SANGE OG SANSER
SANGE

MODELLERVOKS ELLER BOLLEDEJ

Nr. 18: Jeg ved, at Gud han er stærkest
Nr. 28: Moses, Moses
Nr. 35: Se mine hænder

SANSER

EN ARK

Klip en stor ark i pap. Lad deltagerne klippe forskellige dyr i karton. Lim evt rulleøjne på og sæt dyrene
fast på arken. Deltagerne kan også selv tegne sjove
dyr og farvelægge dem og sætte dem op på arken.

DEN STORE ARK
Arken var meget stor – prøv at skridte længde,
bredde og højde op og lad deltagerne stille sig i hjørnerne. Lad et skridt være lig med 10 m

Lav forskellige dyr ud af dejen.

PAPKASSE-SKIB
Tag en stor flyttekasse med. Mal på den og leg, det er
en ark. Lad børnene skiftes til at sidde i den.

SANG OM DYRENE I ARKEN
Syng sangen og lad børnene vælge et dyr som skal
komme hen til dem. Noas ark kan fx være en papkasse.
Melodi: En elefant kom marcherende.
En lille løve kom marcherende,
hen til ”Ida” sagde god dag, god dag.
Vendte om og gav et lille spark,
og løb hjem til dyrene i Noas ark.

LEG MEMORY MED DYR
Find dyr på nettet og kopier dem i to eksemplar. Giv
børnene et dyr hver og gem det andet dyr rundt i
lokalet. Nu skal de rundt og finde deres dyr.

INSPIRATION TIL FORMIDLING

 FORSLAG
FORTÆLLING VED HJÆLP AF TEGNINGER
Se parentesen for inspiration til tegning. Lad evt.
børnene holde tegninger eller hæng dem på væggen.
”Hej, jeg hedder Noa. Nu skal I høre om en særlig
opgave, jeg fik af Gud. (En mand).
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Jeg har en kone og 3 sønner. (4 personer).
Engang skulle vi bygge et skib. Det skulle være
3 etager højt. Det havde Gud sagt. (Skib)
Skibet skulle redde mig og min familie og en masse
dyr. Det tog lang tid at bygge. Da vi var færdige,
kom der dyr hen til os helt af sig selv, og de gik ind i
arken. (Dyr)

Så gik min familie og jeg også ind i arken, og så
lukkede Gud døren. (Dør)
Så begyndte det at regne. (regndråber).
Da vi havde været inde i arken i 40 dage, holdt det
pludselig op. Efter noget tid gik vi ud af arken, og vi
så en flot regnbue”. (Regnbue).

AFRUNDING
Tal om at Gud passede på Noa og hans familie og på
alle dyrene. Da de kom ud af arken, byggede de et
alter, hvor de sagde tak til Gud. Vi kan også sige tak
til Gud, fordi han er med os og passer på os.

 FORSLAG
FORTÆLLING VED HJÆLP AF REKVISITTER
Brug duplomænd, legetøjsdyr, et skib og nogle sten.
Lad dig inspirere af 1. forslag.
Sig til sidst remsen.
Noa byggede en ark. (Lad som om du hamrer).
Det blev nærmest en dyrepark. (Tag hænderne ud).
Dyrene, de kom jo selv. (Gå med fingrene to og to).
Fra skoven, marken og det høje fjeld. (Vis et bjerg).
De kom sammen to og to. (Vis to fingre på hver
hånd).
Giraffen, elefanten og den store ko. (Tag den ene
arm op i luften).
Ind i arken alle gik. (Gå med to fingre).
Så de ingen regn jo fik. (Ryst på hovedet).

 FORSLAG
FORTÆLLING VED HJÆLP AF LYDE OG BEVÆGELSER
Gud sagde til Noa, at han skulle bygge en ark, fordi
der skulle komme meget vand.
Noa adlød. Han gik i gang og fik bygget et stort
skib. (Spil på tromme og fortæl, at han begyndte at
hamre).
Gud sendte mange dyr, som skulle med i arken, to
og to hen til Noa. (Vis 2 fingre og sig evt. forskellige
dyrelyde).
Da arken var færdig, gik de alle sammen ind i arken,
og Gud lukkede døren. (Lav gå-lyde og spil på tromme, når du fortæller, at Gud lukkede døren).
Så begyndte det at regne i mange dage. Det regnede
i 40 dage. (Spil på et rasleinstrument og lav dryppelyde med tungen).
Gud passede på Noa og alle dyrene inde i arken, så
de kunne overleve. De blev ikke våde af regnen. (Spil
på rasleinstrument).
Men en dag holdt regnen op, og arken stødte på
grund. (Spil på trommen og stop, når arken støder
på grund).
Noa og alle dyrene kom ud af arken. De var glade.
(Klap i hænderne og dans til musik).
Gud satte en flot regnbue på himlen (Lad som om,
du tegner en bue på himlen).

AFRUNDING
Gud var med Noa og dyrene på hele deres rejse. Han
hjalp dem, mens de var i arken. Og Gud sørgede for,
at regnen stoppede igen. Ligesom Noa stolede på
Gud, sådan må vi også stole på Gud i vores liv.

ØVRIG INSPIRATION
SPØRGSMÅL

Har du prøvet at bygge noget?
Har du været ude at sejle?
Hvordan mon der lugtede i Arken,
når der var så mange dyr?
Hvilke lyde mon der var i Arken?

BIBELVERS MED AKTIVITET

”Noa gjorde, ganske som Gud havde befalet ham”
(1 Mos 6,22).
Hvisk det flere gange, og sig det så højere og højere.

BØN OG FADERVOR

Kære Gud. Tak at du var med Noa og alle dyrene. Tak
at du passede på dem, og tak at du passer på mig.
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