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Den rigtige rækkefølge til koiark 17. 
Se kopiark 16 for mere baggrundsviden om billedernes historier.

Den rigtige rækkefølge for billederne

    1

BAGGRUNDSVIDEN TIL 14. DECEMBER

Ærkeenglen Gabriel giver Maria besked 
om, at hun skal være gravid og føde Jesus.

Jesus bliver født i en stald i Betlehem 
julenat. Maria, Josef og to engle er der.

De tre vise mænd kommer med gaver 
til Jesusbarnet. 

Jesus beder en bøn i Getsemane have med sine 
sovende disciple omkring sig.

Jesus står foran Pilatus, der vasker sine 
hænder i et fad 

Jesus falder udmattet omkuld under korset 
på vej til bjerget Golgata, hvor han skal 
korsfæstes.

Jesus er blevet korsfæstet 

og hænger på korset.

Jesus genopstår fra graven. 
Soldaterne står rundt om og er forbavsede.
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Læs dagens kapitel. 
Sæt klistermærke for dagen op på plakaten

Jesus’ fødsel og død

Anna finder det næste spor i altertavlen i Højby Kirke. 
Altertavlen viser Jesus’ livsforløb i billeder. 
Lad eleverne arbejde med billederne fra altertavlen i opgaverne 
herunder, så de får repeteret historien om Jesus’ liv.
Der er hjælp til opgaven i på kopiark 16 “Jesus’ liv”, som 
kan læses højt for eleverne. Teksten er skrevet ud fra Bibelens 
fortælling om Jesus, og det kan være en god idé, at tydeliggøre 
for eleverne, så de ved, hvor historierne kommer fra. 

Den lette: 
Kig på billederne på kopiark 17 og sæt dem i rigtig 
rækkefælge ved at skrive 1-2-3 osv. i firkanterne ( se mod-
satte side). Eller klip dem ud og læg dem i rigtig rækkefølge, 
så det passer til historien om Jesus’ liv.

Den svære: 
Skriv historien om Jesus’ liv, med hjælp fra 
billederne på altertavlen og overskrifterne. 

I kan arbejde videre med historien om Jesus’ liv ved at lade 
eleverne gruppevis lave et lille teaterstykke, der viser fortællingen.

Leg Gæt og grimasser - gæt en juleting eller juletradition

Eleverne spiller, sammen i par, tre på stribe. Et par har julestjernerne som brikker. Det andet par 
har julehjerterne som brikker. 

Spillepladen tegnes på et stykke papir/pap. For at få tilladelse til at lægge en af sine brikker ned, 
skal man give en oplysning om Jesus liv (fx han blev korsfæstet, han blev født i en stald julenat 
osv.). Alle elever rundt om spillepladen, skal godkende oplysningen, inden man lægger sin brik. 
Hvis der er tvivl om, hvorvidt oplysningen er korrekt, kan eleverne spørge læreren. 

Hver gang et par får tre på stribe, får de 1 point. Spillet fortsætter til tiden er gået, og det par, der 
har fået flest point, har vundet.

Man kan også lave spillepladen på gulvet eller udendørs med kridt, hvis vejret er til det. 
Brikkerne kopieres (i store eller små) og klippes ud inden start - se kopiark 18. 

DEN 14. DECEMBER
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