LEKSE

Det Store Opptoget

År B
1. kvartal
Lekse 3

TILBEDELSE Å kunne tilbe hver dag gjør oss glade.

Henvisninger
Lukas 19, 28-44; Alfa & Omega 5, kap. 15

Minnevers
«Syng en ny sang for Herren,…» SALMENE 98, 1 – første del

Mål
At barna skal:
Vite at det er godt å prise Gud.
Føle glede over det Gud gjør for oss.
Gi respons ved å være med å lovsynge Gud på sabbatsskolen, i menigheten og
under familieandakten.

Den røde tråden

Jeg kan prise Jesus med sangen min.

Innledning
Kort sammendrag av
bibelfortellingen
Dette er fortellingen om Jesu' triumfferd på vei inn i Jerusalem. Den er fortalt
på en svært enkel måte. Jesus rir inn i
byen på en eselfole. Menneskene som ser
på synger og roper «Hosianna». De legger
palmeblader foran Jesu' føtter. De brer
kappene sine ut på bakken slik at Jesus
kan ri på dem. De priser ham for alt det
vidunderlige han har gjort.

Denne leksen handler om tilbedelse
Tilbedelsen er vår respons på Guds
fantastiske nåde. På samme måte som jødene gjorde det utenfor Jerusalem den
gangen, bør vi også prise Jesus når vi
tenker på alt han har gjort for oss. Barna
våre lærer å prise ham når de ser hvor
glade vi blir for Jesu' fantastiske gaver. Vi
kan prise Jesus for alt det fantastiske han
gjør for oss.

Lærerens «verdt å vite»
«Ikke før hadde han [Jesus] satt seg på
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folen, så gjenlød luften av høye jubelrop.
Folkemengden hyllet ham som Messias,
deres konge. Nå mottok Jesus den hyllest
som han aldri før hadde tillatt. Disiplene
tok dette som bevis på at deres glade forhåpninger skulle bli til virkelighet når de
så ham ta plass på tronen.
Folkemengden var overbevist om at
frigjørelsens time var kommet… Alle var
lykkelige og begeistret. Folk ivret om
kapp for å hylle ham. De kunne ikke vise
frem noen ytre pomp og prakt, men tilbad ham med glede i sinnet. De var
ikke i stand til å gi ham kostbare gaver,
men de bredte klærne sine ut som et

teppe på veien foran ham, og de
strødde løvrike kvister fra oliventrærne
og palmer på veien. De kunne ikke gå
med kongelige faner i spissen for det
triumferende opptoget, men de skar
ned brede palmegrener, naturens seierssymbol, og svingte dem med kraftige
jubel – og hosiannarop.» (Alfa & Omega
5, kap. 15, s. 122)

Dekorering av rommet
Se lekse 1. I tillegg til det som er nevnt
der, legger du palmegrener (f.eks. laget i
brunt og grønt papir) under eller i nærheten av treet.
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Program
PROGRAM

1

Velkommen

2

Forberedende
aktiviteter

MINUTTER

Inntil 5
minutter

AKTIVITETER

MATERIELL:

A. Bokkurv

Kurv med småbarnsbøker som handler
om dyr, trær eller annet Gud gir oss
Kosedyr
Kurv med håndkle over kosedyr
Kurv med plastikkdyr
Puslespill av Jesus
Gyngestol for voksne
Kurv med rytmeinstrumenter
Hus i papp

B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

3

4
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Komme
i gang

Opplev bibelfortellingen

Inntil 10
minutter

Inntil 30
minutter

Dyrenes hjørne
«Titttei!»-kurv
Zoologisk hage
Puslespill
Gyngestoler
Lovprisningskurv
På oppdagelsesferd i huset

Velkommen
Bønn
Besøkende
Kollekt
Fødselsdager

Bjeller

A.
B.
C.
D.

Minneverset
Finn eselet!
Jesus red på et esel
Gjør veien klar!

E.
F.
G.
H.
I.

Vi svinger med palmegrener!
Klapp, syng og pris!
Min beste venn
Lovsangs-opptog
Stor og liten priser Gud

Filt eller pappbibler
Eselfigur eller bilde av esel
Evt. pinner
Passende klesplagg, evt. eselfigur /
kosedyresel
Palmegrener i papir (se s. 75)

Klistremerker eller andre smågaver
Pen skål / kollektkurv
Evt. smågaver

Rytmeinstrumenter

LEKSE 3

PROGRAM

5

Aktiviteter
(Valgfritt)

MINUTTER

AKTIVITETER

MATERIELL:

Uke 1

Lovprisningsflagg

Uke 2
Uke 3

Roperter
Rytmeinstrumenter

Sugerør og papir (gjerne farget), lim
og tape, sakser, evt. fargestifter
Tykke papirark, tape, fargestifter
Tomme bokser/esker som kan lukkes
ordentlig, tørre bønner/erter, farget
papir/gavepapir og evt.

Uke 4

Palmegrener

Uke 5

Eselmaske

Inntil 10
minutter

Klistremerker,

1

Limstifter/tape
Kopi av palmegren (se s. 75),
fargestifter i grønntoner, sakser
Kopi av eselhode (se s. 76), tynn
kartong (- bruk f.eks. innsiden av frokostblandingspakker), grå/brune
fargestifter, tynn strikk, saks, stiftemaskin

VELKOMMEN

Ønsk barna velkommen etter hvert
som de kommer inn. For å få best kontakt
kan det være lurt å sitte på huk eller på en
liten stol. Det vil være lettere for sjenerte
barn å si hei til deg hvis du har en hånddukke eller et kosedyr som prater til dem
på liksom.
Travle foreldre er ofte slitne etter ukens
strev når de kommer til kirken. Ønsk også
dem velkommen og ha et oppmuntrende
ord på lur.
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2

FORBEREDENDE AKTIVITETER

Planlegg enkle aktiviteter for de barna
som kommer tidlig. Ha f.eks. et teppe
med leker på gulvet. Barna leker med
disse tingene sammen med en voksen til
sabbatsskolen begynner. Ta hensyn til
barna i gruppen og tilrettelegg aktivitetene i forhold til deres modenhet. Lekene
bør være relatert til månedens bibelfortelling. Velg gjerne aktiviteter fra listen under.
A. Bokkurv
Ha tilgjengelig en kurv med småbarnsbøker som handler om dyr, trær eller
andre kjærlige gaver Gud har gitt oss.
B. Dyrenes hjørne
Sett fram kosedyr – gjerne med lyd – slik
at barna kan leke med disse.

E. Puslespill
Legg fram enkle puslespill med bilder av
Jesus, hans triumferende inntog i
Jerusalem, palmegrener, esel eller andre
dyremotiv. Du kan lage slike puslespill ved
å klippe ut bilder av blader o.l. og lime
dem på papp/kartong. Klipp bildene i to
eller tre biter slik at også de aller minste
skal kunne sette dem sammen igjen. Si:
Jesus red på et esel. Folket sang lovsanger til ham.
F. Gyngestoler
Hvis barna er for små eller sjenerte til å
delta, kan foreldrene sitte og
gynge/vugge barna – gjerne i gyngestoler.

G. Lovprisningskurv
Fyll en kurv med forskjellige rytmeinstruC. «Titttei!»-kurv
I denne kurven legger du et lite håndklede menter. Oppfordre barna til å spille på
disse mens dere synger en enkel lovsang.
over forskjellige leker kosedyr som representerer dyrene Gud har skapt. Foreldrene Snakk sammen om hvordan vi tilber Jesus
når vi synger lovsanger for ham.
gjemmer kosedyret under håndkledet.
Barna vil sette pris på å leke dette for å
H. På oppdagelsesferd i huset
«finne» noe Gud har skapt. Samtidig sier
Klipp / skjær ut et stort hus i papp med 8
foreldrene følgende lille vers:
– 10 luker som kan åpnes for så å vise
Hvem finner (navn på dyret) som Gud har bilder av ting vi kan prise Jesus for (se s.
skapt til deg? (Barnet løfter på håndkledet
71-74). Noen ideer kan være mat, klær,
og finner kosedyret.) (Navn) fant (navn på
familie, leker, venner, dyr, blomster,
dyret)! (Gi barnet en klem og positiv tilbake- stjerner og hus. Si: Vi priser deg, Jesus
melding.)
for (sett inn navn på ting gjemt bak
luken).
D. Zoologisk hage
Sett fram en kurv med plastikkdyr slik at
familiene f.eks. kan lage «zoologisk hage»
og leke med dyrene Gud har skapt. De
voksne sier: «Ser du (navn på dyret i
«hagen») som Gud har skapt? Hvilken lyd
lager (navn på dyr)?
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3

KOMME I GANG

A. Velkommen

B. Bønn

Si: God morgen gutter og jenter
og mammaer og pappaer! Jeg er så
glad for å se dere her på sabbatskolen! Skal vi si god morgen til
hverandre? Gå rundt og hils på alle
barna, mens du synger: «God morgen min
venn» (Vi synger med de minste nr. 12) –
følgende vers:

Si: Jesus vil gjerne være sammen
med oss her på sabbatsskolen mens
vi lærer mer om ham. La oss be ham
om å være her hos oss nå. Be en enkel
bønn og be barna om å gjenta det du
sier. (Forslag: Kjære Jesus. Takk for
sabbaten og takk for sabbatsskolen. Takk
for at du er her sammen med oss nå.
Hjelp oss slik at vi kan være mer lik deg.
Amen. )

God morgen min venn,
god morgen min venn,
hvordan har du det?
C. Besøkende
God morgen min venn,
Ønsk hvert enkelt av
god morgen min venn,
barna som er på besøk
på denne sabbatsdag.
spesielt velkommen.
– Mildred Adair Fortell alle hva de heter.
Gi dem gjerne et klistreMateriell:
© 1977 by Janet Sage.
merke eller en liten
gave som minne.
❑ Bjeller
Gi bjeller til barna. Si: Sabbaten
er en spesiell dag. Vi er glade for at
vi har kommet på sabbatsskolen. La
oss ringe med bjellene våre når vi
synger. Syng «Ring-e-ling-e-ling» (Vi
synger med de minste nr. 6) følgende vers:
Ring-e-ling-e-ling,
ring-e-ling-e-ling,
sabbatsklokker ringer,
ring-e-ling-e-ling,
barna lykkl'ig synger.
– Fidelina H. DeWitt
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Materiell:
❑ Klistre-

merker eller
andre
smågaver

LEKSE 3

D. Kollekt

E. fødselsdager

Si: På sabbatsMateriell: skolen lærer vi om
Jesus, men det
❑ Pen skål /
finnes noen gutter
kollektkurv
og jenter som aldri
har hørt om ham. Vi
gir kollekten vår for å være med å
hjelpe til så flere jenter og gutter
kan få høre om at Jesus elsker dem.

Syng en fødselsdagssang (se evt.
forslag nedenfor) for dem som har
hatt fødselsdag og gi dem gjerne en
liten gave. (La gjerne barnet sitte
foran på en spesiell «bursdagsstol»
mens dere synger.)

Materiell:
❑ Evt.

smågaver

Forslag til bursdagssang: Mel. «Happy
Birthday to You»
Gratulerer i dag!
Det er bursdagen din!
Jesus elsker deg, [barnets navn]!
Gratulerer i dag!
– Tradisjonell melodi. Tilrettelagt tekst.
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4

OPPLEV BIBELFORTELLINGEN

A. Minnevers
Del ut filt- eller pappbibler til alle
Materiell: barna. Si: La oss se i biblene våre
sammen. Bibelen forteller oss
❑ Filt- eller
at vi tilber Jesus når vi synger
pappbibler
lovsanger for ham. Vi vil gjerne
synge for Jesus! Syng sangen «Pris
ham!» (Vi synger med de minste nr. 14) før
dere sier minneverset sammen: «Syng en
ny sang for Herren,…» Salmene 98, 1
– første del

C. Jesus red på et esel

Spør: Hvor mange
av dere har noen
gang ridd på et esel
eller på en hest? Det
❑ Evt. pinner
er ganske annerledes enn å kjøre med bil! Man
humper opp og ned hele tiden. Kan
dere humpe opp og ned nå? La barna
humpe opp og ned der de sitter – gjerne i
form av «ride-ranke» på fanget til en
voksen. Hvilken lyd lager hovene til
B. Finn eselet!
eselet? (Klipp – klopp – klipp – klopp)
På forhånd gjemmer du eselKan dere hjelpe meg med å lage
lyden av eselhover? Barna kan enten si
Materiell: figuren eller bildet av et esel i
rommet. Si: Husker dere hvordan «klipp – klopp», eller du kan dele ut pass❑ Eselfigur
det er å gå i syttende mai-tog, ende pinner som de slår mot hverandre
eller bilde
for å lage en liknende lyd.
eller å stå og se på at toget
av esel
marsjerer forbi?
Si: Folket rundt Jesus sang lovBibelfortellingen vår i dag
sanger
for ham der han red på
handler om en dag da Jesus dro til
eselet.
Vi
kan også synge lovsanger
Jerusalem. Det var mange mennfor
Jesus.
Syng
1. vers og koret av
esker rundt ham da han kom ridsangen
«Jerusalem,
hils kongen din»
ende. Det minnet kanskje litt om et
(Barnesangboka
nr.
265).
syttende mai-tog! Alle ville gjerne se
Jesus. Folket ønsket å prise ham. De
svingte med palmegrener og alle var
veldig glade. Jesus red på en eselfole. Den hadde vennene hans
hentet for ham da han bad dem om
det. Her i dette rommet har jeg
gjemt bort et esel. Kan dere hjelpe
meg å finne det igjen? Når barna har
funnet det, kan du be dem om å lukke
øynene mens du gjemmer det igjen. Syng
gjerne sangen «Pris ham!» (Vi synger med
de minste nr. 14) en gang til. Gjenta evt.
flere ganger.
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D. Gjør veien klar!
Si: Hvis kongen kommer på besøk,
pleier man å rulle ut en rød løper – et
langt rødt teppe – slik at han kan gå
på det. Folket hadde ikke en slik rød
løper å legge fram foran Jesus. I
stedet for tok de av seg kappene sine
og la dem på veien slik at Jesus
kunne ri på dem med eselet sitt. Det
var også mange som skar av
palmegrener og la
Materiell: dem på veien for å
ære Jesus. Vil dere
❑ Passende
hjelpe meg med å
klesplagg
gjøre i stand en slik
❑ Evt.
fin vei? Dere kan
eselfigur /
også synge sammen
kosedyresel
med meg mens vi
gjør det! Gi hvert barn et klesplagg som
de først legger over skuldrene, for så å ta
det av og legge det på gulvet. Dersom du
har en eselfigur kan barna etter tur få lov til
å gå bortover «veien» med eselet. Barna
kan også evt. late som om de selv er esler
og «ri» langs «veien».

E. Vi svinger med
palmegrener!
På forhånd gjør du klar kopierte
Materiell:
palmegrener (se s. 75). Si: Folket
❑ Palmeropte «Hosianna» til Jesus.
grener i
Ordet hosianna betyr frelse.
papir (se s.
Folket ønsket at Jesus skulle
75)
være kongen deres, og at han
skulle frelse dem. Kan dere si
«hosianna»? La barna gjenta etter deg.
La oss synge en lovsang sammen,
akkurat slik folket gjorde den
gangen de så Jesus ri på eselet. Mens
vi synger kan vi svinge med
palmegrenene slik folket også
gjorde det den gangen. Del ut
palmegrenene og syng sangen «Pris
ham!» (Vi synger med de minste nr. 14).
Si: Er det ikke moro å prise Jesus?
Vi kan synge lovsanger for ham så
ofte vi vil! La oss minne hverandre
på minneverset vårt som handler om
nettopp det å synge for Jesus! Si
minneverset i kor: «Syng en ny sang for
Herren,…» Salmene 98, 1.

Syng sangen (1. stemme) «Halleluja /
Gud er så god» (Barnesangboka nr. 86) eller
sangen nedenfor (se evt. Little Voices Praise
Him, No. 213 for noter)
Hallelu, hallelu, hallelu, halleluja!
Pris Herren Gud!
Hallelu, hallelu, hallelu, halleluja!
Pris Herren Gud!
Pris Herren Gud, halleluja!
Pris Herren Gud, halleluja!
Pris Herren Gud, halleluja!
Pris Herren Gud!
Si: Vi kan lovprise Gud når som
helst og hvor som helst. La oss si
minneverset vårt sammen igjen:
«Syng en ny sang for Herren,…»
SALMENE 98, 1 – første del.
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F. Klapp, syng og pris!

G. Min beste venn

Si: Hvis det var noen der den
gangen som ikke hadde
palmegrener å svinge med, kan det
godt hende at de brukte hendene
for å prise Jesus. Vi kan bruke hendene våre for å vise hvor glade vi er
når vi synger. Kan alle sammen
klappe i hendene sammen med
meg? Kjempefint! Nå klapper vi alle
sammen mens vi synger av glede
over at Jesus er kongen vår!

Si: Da Jesus så byen Jerusalem fra
bakketoppen, følte han seg trist til
sinns. Han begynte å gråte. Jesus
elsket alle menneskene som bodde i
byen, men det var ikke alle som
elsket ham. Vi ønsker ikke at Jesus
skal være trist. Vi ønsker at Jesus
skal vite at vi elsker ham. Vi vil
gjerne fortelle Jesus om hvor glade
vi er for at han er vår beste venn! La
oss klappe og synge om vår aller
beste venn, Jesus! Syng følgende tekst
til melodien «Pris ham!» (Vi synger med de
minste nr. 14):

Er du glad og du vet det,
ja så klapp!
Er du glad og du vet det,
så la alle menn'sker se det,
er du glad og du vet det, ja så klapp!
Et annet sangforslag er refrenget i sangen
«Klapp i hendene av glede»
(Barnesangboka nr. 268).

Pris ham, pris ham,
alle små og store!
Jesus vår beste venn!
Pris ham, pris ham,
alle små og store!
Jesus vår beste venn!
Vi liker å synge lovsanger for Jesus.
Minneverset vårt handler også om å
prise Jesus. La oss si det sammen
igjen: «Syng en ny sang for
Herren,…» Salmene 98,1.
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H. Lovsangsopptog

I. Stor og liten priser Gud

Si: Opptoget fortsatte og folket
priste Jesus. Vi blir
Materiell: glade av å prise
Jesus. Vi kan prise
❑ Rytmeinham på mange forstrumenter
skjellige måter. Vi
kan prise ham med
stemmene våre, og vi kan prise ham
med instrumenter. La oss lage et
lovsangs-opptog for Jesus her og nå!
Del ut rytmeinstrumentene og/eller treklosser barna kan slå mot hverandre.
Dersom dere ikke har rytmeinstrumenter
av noe slag, klapper dere i hendene. La
barna marsjere rundt i rommet mens dere
synger sangen «Pris ham!» (Vi synger med
de minste nr. 14) med følgende tekst:

Si: Vi vet at alle kan prise Jesus
for hans store kjærlighet. Store
mennesker priser Jesus og små
mennesker priser Jesus. La oss synge
en sang om dette (vær gjerne rask og
marker stor og liten med håndbevegelser
– melodi «Jesus elsker alle barna» (Vi
synger med de minste nr. 22):

Pris ham, pris ham, alle små og store!
Syng for ham, spill for ham!
Pris ham, pris ham, alle små og store!
Syng for ham, spill for ham!
Si: Jesus blir veldig glad for at vi
synger og spiller lovsanger for ham.
La oss minne hverandre på
minneverset som også handler om å
prise Jesus (gjenta minneverset
sammen): «Syng en ny sang for
Herren,…» Salmene 98,1.

Alle sammen priser Jesus,
for hans store kjærlighet!
Både stor og liten kan,
prise Jesus dagen lang!
Alle sammen priser Jesus,
kom bli med!
Si: Vi kan prise Jesus når vi vil ved å
synge lovsanger for ham. Vi kan
synge på sabbatsskolen, i kirken
eller hjemme. La oss minne hverandre om det mens vi sier fram
minneverset vårt igjen for siste
gang i dag: «Syng en ny sang for
Herren,…» Salmene 98,1.
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Notater
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5

AKTIVITETER

(valgfritt)

Uke 1

Uke 3

Lovprisningsflagg

Rytmeinstrumenter

Hjelp barna med å
Materiell: lage lovprisningsflagg.
La de voksne være med
❑ Sugerør og
å klippe til et passende
papir
rektangel. Barna kan
(gjerne
evt. tegne på det /
farget)
pynte det. Bruk tape og
❑ Lim og tape
lim «flagget» til suge❑ Sakser
røret. Si: Jeg kan
❑ Evt.
vinke med flagget
fargestifter
mitt for å prise
Jesus. Jeg kan synge lovsanger for å
prise ham. Når flaggene er ferdige kan
barna svinge med dem mens dere synger
en lovsang for Jesus.

Uke 2
Roperter

Materiell:
❑ Tomme

bokser/esker
som kan
lukkes
ordentlig
❑ Tørre
bønner/
erter
❑ Farget
papir/gavepapir og
evt. klistremerker
❑ Limstifter/
tape

La de voksne hjelpe
barna med å fylle
bokser/esker omtrent
halvfulle med tørre
bønner/erter.
Boksene/eskene lukkes
ordentlig og pyntes
og/eller pakkes inn i
farget papir/gavepapir.
Bruk evt. også klistremerker. Når dere er
ferdige, synger dere en
lovsang samtidig som
dere bruker rytmeinstrumentene.

Si: Folket sang så
høyt de kunne for å
prise Jesus. Vi kan
❑ Tykke
bruke roperter for å
papirark
gjøre stemmene
❑ Tape
våre enda høyere. La
❑ Fargestifter
barna tegne på papirarkene for å pynte dem. Rull dem så
sammen i den ene enden av arket slik at
de blir formet som kremmerhus, med et
hull på størrelse med en femtiøring i den
smale enden. Fest med tape. Når dere er
ferdige, synger dere en lovsang gjennom
ropertene deres.

Materiell:
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Uke 4
Palmegrener
Begynn med å la barna fargeMateriell: legge palmegrenen. Etter at dette er
gjort, hjelper de voksne med å
❑ Kopi av
klippe dem ut. Snakk sammen om
palmegren
hvordan folket svingte med
(se s. 75)
palmegrener og sang lovsanger for
❑ Fargestifter i
Jesus for å prise ham. Avslutt med å
grønntoner
synge en lovsang mens dere svinger
❑ Sakser
med palmegrenene dere har laget.

Uke 5
Eselmaske
På forhånd kan du tegne eselhodene på tynn kartong og klippe
Materiell: dem ut (bruke gjerne kopioriginalen
som mal). Tegn også på neser og
❑ Kopi av
ører og klipp ut hull til øynene.
eselhode (se
Fargelegg dersom kartongen ikke
s. 76)
har passende farge. Hold masken
❑ Tynn
foran barnets ansikt og mål hvor
kartong
mye strikk du trenger for å holde
(bruk f.eks.
den på plass. Knyt en knute i hver
innsiden av
ende av strikken og stift den til
frokostblanmasken. La barna leke at de er esler,
dingspakker)
og snakk om Jesus som red inn i
❑ Grå/brune
Jerusalem på en eselfole.
fargestifter
❑ Tynn strikk
❑ Saks
❑ Stiftemaskin
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Bibel-aktiviteter
Dersom det er tid til overs, kan voksne
og barn velge blant aktivitetene som er
nevnt under «Forberedende aktiviteter».
Slik vil innholdet i denne månedens bibelfortelling bli forsterket i barnas sinn.

Noe å bite i
Rundt klokka 11.00 spiser de fleste
barn vanligvis formiddagsmat. Litt å bite i
vil derfor kunne gjøre det enklere for dem
å være i kirken under gudstjenesten.
Forslag til noe å spise og drikke: kjeks,
frukt (eller liknende), vann eller eplejuice.

Avslutning
Si: I dag har vi snakket om å lovsynge Jesus. Avslutt med en enkel bønn
som denne: Kjære Jesus! Vi elsker deg
og vi ønsker å prise deg. Takk for at
du hører oss når vi synger lovsanger
for deg. Amen.
Syng så gjerne sangen «Vår sabbatsskole slutter» (Vi synger med de minste nr.
70) som avslutningssang.

LEKSE 3

Notater
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LEKSE 3

E L E V M A T E R I E L L

Henvisninger
Lukas 19, 28-44;
Alfa & Omega 5,
kap. 15

Minnevers
«Syng en ny sang
for Herren,…»
Salmene 98, 1
– første del

Den røde
tråden

Jeg kan prise
Jesus med
sangen min.
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Det store opptoget
Ser du barna som marsjerer i opptog? Den lille hunden marsjerer også. Denne bibelfortellingen handler om et opptog.
Ser du de sinte mennene? [Pek på fariseSer du eselet? [Pek på eselet.] Jesus skal ri
erne.] Tell dem: 1 – 2 – 3. Tre sinte menn
på eselet. Jesus og eselet skal ri i opptoget.
sier: «Få barna til å være stille!»
Guttene og jentene vil gjerne se Jesus. [Pek
Men opptoget fortsetter.
på barna.] De vil gjerne se Jesus i opptoget.
«Ikke hindre barna i å prise Jesus!»
«Se, der er Jesus!» roper barna. [Pek på
Klipp – klopp – klipp – klopp! Eselet går
Jesus.] «Jesus ser ut som en konge!» Jesus
på de vakre kappene! Hurra! [Vink med tøysitter så pent på det lille eselet. «Han kunne
stykket.]
være kongen vår,» hvisker de voksne.
[Gi barnet et tøystykke det kan
svinge i luften eller skjeer å
«klappe» med.] Halleluja for
kong Jesus og det lille eselet!
Alle i opptoget er glade!
«Hosianna for kong
Davids sønn!» Hør hvordan
menneskene roper! [Pek
først på Jesus, så på folket.]
Se hvordan barna vinker til
Jesus! [Vink med et tøystykke eller et skjerf.]
Det lille eselet går
bortover veien. [Pek på
eselet.] Klipp – klopp –
klipp – klopp!
Menneskene langs
veien tar av seg kappene
«Ikke gråt, Jesus!» Ser du de
sine. [Pek på kappene.] Kappene dekker veien
store tårene på kinnet til Jesus? [Pek på Jesus.]
der eselet skal gå. Klipp – klopp – klipp –
klopp! Eselet går oppå kappene. For et opp- Jesus er lei seg.
[Vær myk og trist i stemmen.] Du flotte
tog! [Vink og klapp.]
by! Jesus elsker alltid dine barn, men du
Ser du palmegrenene? [Dersom det er
mulig, gir du barnet ditt grønne blader å vinke elsker ikke ham… [Bruk tøystykket og «tørk»
øynene.] Ikke gråt, Jesus!
med. Du kan evt. tegne/klippe blader på for«Vi elsker deg, Jesus!» Se, Jesus smiler!
hånd.] Barna vinker med palmebladene.
«Hosianna!» roper de. «Hosianna for kongen [Pek på Jesu smilende ansikt.]
Klipp – klopp – klipp – klopp! Opptoget
vår!»
fortsetter bortover langs veien. Eselet går
Opptoget nærmer seg. Klipp – klopp –
fremdeles på flotte kapper. Barna roper
klipp – klopp.
«Hosianna!» [Rop hosianna.] Palmegrenene
Jesus er vår konge også. Vi kan også
vaier i vinden! [Vink med de grønne bladene
vinke med palmegrener. Vi kan synge for
e.l.]
Jesus og prise ham!
For et opptog!

LEKSE 3

1. Ta opp ditt barns
stemme på kassett idet
det forsøker å si «Pris
ham» eller forsøker å
synge lovsanger for Jesus.
(F. eks. «Pris ham» [Vi
synger med de minste nr.
14]) Spol tilbake og hør
på kassetten.
2. Fyll en toalettrull halvfull med tørr ris, bønner,
linser e.l. Forsegl rullen
med bakepapir eller noe
annet passende. La barnet
ditt riste på instrumentet
mens dere synger en
lovsang til Jesus.
3. Lag deres eget lille opptog. Marsjer rundt i huset
mens dere synger lovsanger for Jesus.

Lek
&
lær
Dette er forslag til aktiviteter du kan gjøre med
barnet ditt i løpet av uken.
Velg de aktivitetene som
passer best for ditt barn.
Gjør dem gjerne sammen
flere ganger.

4. Gå en tur rundt i nærmiljøet der dere bor, og
pris Jesus for det dere ser
rundt dere som dere kan
takke ham for. Syng lovsanger sammen mens
dere er ute.

5. Bruk rolig stemme og pris Gud mens du
hvisker inn i barnets øre. Oppfordre barnet ditt
til å hviske lovprisningen tilbake til deg.
6. Gå ut og bruk høy stemme for å rope ut lovprisninger til Jesus. Lær barnet ditt å rope ut
«Hosianna!»
7. Hjelp barnet ditt med å komme på tre forskjellige ting dere kan prise Jesus for. Tell dem
på fingrene. La det gå på rundgang å hoppe
opp og ned av glede annenhver gang ettersom
dere nevner de tingene dere nettopp har
snakket om.

8. Syng sangen «Pris ham»
[Vi synger med de minste nr.
14]) mens dere priser Jesus i
dag. Bruk hendene til å
klappe og prise Jesus mens
dere synger.
9. Lag forskjellige dyrelyder
mens barnet ditt gjetter
hvilket dyr du hermer etter.
Avslutt med å lage esellyder.
Minn barnet ditt om at Jesus
red på et esel.
10. La barnet ditt vinke med
ett skjerf eller klesplagg
mens dere synger lovsanger
til Jesus sammen.
11. Gjem bort forskjellige
ting vi kan takke Jesus for.
Gjem tingene rundt omkring
i huset. Gå på «skattejakt»
eller lek «tampen brenner».
Pris Jesus for hver ting
barnet ditt finner.

12. Dersom dere har mulighet til det, kan dere besøke en gård eller dyrepark der de har et esel. Spør bonden eller
dyrepasseren om barnet ditt kan klappe det.
13. Tegn og klipp ut grønne blader med barnet
ditt. Vink med dem mens dere priser Jesus og
synger lovsanger for ham sammen.
14. Gjem bort et kosedyr-esel eller et bilde av et
esel. Hjelp barnet ditt med å finne eselet slik disiplene fant eselfolen til Jesus.
15. Spill en tone på et piano, en gitar eller
annet instrument. Forklar at vi bruker toner for å
synge eller spille vår lovprisning til Jesus.
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