PÅSKE LOOP
Beskrivelse
Når eleverne skal arbejde med påske, vil der sikkert være mennesker eller ord, de ikke kender i forvejen.
Brug påske-loop til at få nogle begreber, begivenheder og personer på plads.
Mangles der lidt træning, kan det anbefales at prøve minipuslespillet samt selvfølgelig læse nogle af
teksterne.
Et loop er en slags domino, hvor hver elev får et kort, hvor der både er et spørgsmål og et svar.
Denne aktivitet kan både bruges som introduktion og repetition i arbejdet med påsken. Bruges det flere
gange, kan man tage tid på gennemførelsen for at skærpe elevernes engagement.
Tidsforbrug
Ca. 15 min.
Sådan gør du
Uddel et kort til hver elev. De skal læse, hvad der står på kortet, men ikke vise det til andre.
Lad evt. eleverne være sammen to og to.
På kortet står øverst et svar og nederst et spørgsmål. Alle kort skal deles ud.
Eleverne står i en kreds på gulvet. Elev nummer ét begynder med at læse sit spørgsmål. Den elev, som
mener at have svaret på sit kort, læser svaret op. Læreren står med en kopi af alle kortene og følger med.
Kun når det rigtige svar er givet, kan der forsættes. Den, som har det rigtige svar (nummer to), stiller sig nu
op ved siden af elev nummer ét og forsætter ved at læse sit spørgsmål osv.
Til sidst vil det ende med, at elev ét har svaret på det sidste spørgsmål.
Prøve at tag tid på, hvor lang tid det tager jer at komme igennem.
Kan I blive hurtigere?
Spillet kan også bruges som en slags domino.
Forberedelse
Print kortene i to sæt. Klip det ene sæt ud. Det andet sæt er lærerens facitliste.
Baggrundsviden
Læs påskeevangeliet fra Bibelen – til de mindste kan en børnebibel bruges.
Se udvalgte passager fra ”The passion of Christ” (fra 15 år)
Lyt til teksterne fra CD’en ”Opstanden – påsken du aldrig glemmer” (kan købes på www.gospelfamily.dk)

www.gospelfamily.dk – KOPIERING TILLADT.

