
Hjemmesøndagsskole 31. januar 2021 

 

Før søndagsskolen i dag kan du legge noe 
i skattekisten om dere bruker det.  

I dag passer det med; 

Et speil- Det handler om noe veldig fint i 
dag. Hva ser du i speilet.  

Et bilde av et foster/ultralydbilde – Så 
fantastisk menneske er laget 

 

Det kan være lurt å prøvekjøre PowerPoint 
før dere starter for å sjekke at alt ser greit 
ut.  

Sprell:  

Etter samlingen kan det i dag passe å 
leke/synge: Hode, skulder, kne og tå. Sett 
fokus på hvor underfullt en er laget, 
ingenting er tilfeldig; hode, fingre, tær. 

Syng og gjør sangen én gang og ta på 
kroppsdelene, slik man pleier i sangen. 
Deretter skal dere synge sangen, men 
denne gangen skal dere bruke 
kroppsdelene. (For eksempel riste på 
hodet, røre på skuldrene, løfte kneet, vifte 
med tærne, blunke med øynene, høre med 
ørene og blåse opp kinnene eller lage 
grimaser. Spør gjerne barna hva dere kan 
gjøre! Da er det lurt å synge sangen i et 
roligere tempo. 

Hode, skulder, kne og tå, kne og tå. (x2) 
Øyne, ører, kinn å klappe på. 
Hode, skulder, kne og tå, kne og tå. 

Barnas misjonsprosjekt 

Til slutt i samlingen kan dere se en film 
fra barnas misjonsprosjekt som i år er 
Indonesia. Vi må dele videre det vi har hørt 
til andre, og vi kan dele av den rikdommen 
vi har til andre! Hva er misjon? Prat gjerne 
litt om det sammen! Vil du gi en gave kan 
du vippse barneas misjonsprosjekt; 
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Gjennomføring 

I dag kan det være greit å kopiere opp 
vedlegget slik at barna kan følge med på 
arket mens Salmen blir lest. Evt kan alle 
få hvert sitt ark slik at de kan tegne inn 
ord de hører i teksten. Da kan det være 
lurt å tydeliggjøre ordene underveis.  

Før dere begynner å lese se filmen; 
underfullt laget. Hva ser du i filmen? 

Vi skal lese salme 139 i Bibelen. Vi skal 
lese ganske mye av den, men ikke alt. 
Mens dere hører på må dere følge nøye 
med på arket. Hvis dere ser noe der som 
dere hører om i teksten så sett et kryss i 
den ruta (ev. markere på andre måter hvis 
dere velger det). Da starter vi: 

(Ta fram Bibelen og les sakte fra salme 
139, vers 1-18 og vers 23-24. Kanskje et av 
barna vil lese teksten – det er viktig å lese 
seint og tydelig.)  

Etterpå kan dere ta en liten runde å sjekke 
om noen fikk treff på alle rutene. Usikker 
på noen av bildene? Her er «fasiten»: 
Hånd, hjerte, sand, vei, himmel, 
soloppgang, bok, hav, mørke. 

 

Samtale/Undring 

Hvor står denne fortellingen i Bibelen? 
Spør gjerne barna om de har forslag. (Det 
nye eller gamle testamentet og i hvilken 
bok var det?) 

Hva betyr det å være underfullt laget? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


