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Leg og opgaver til brug før eller efter julemusicalen Håbet er blevet tændt. Materiale af Vibeke Binderup
   

Det at tro... Hvad betyder det?    1/2 

Skriv tre ting, du tror er sande, men som du ikke kan vide helt sikkert: 

1:_________________________________________________________________ 

2:_________________________________________________________________ 

3:_________________________________________________________________ 

 

Skriv 3 ting, som du ved 100% sikkert, og kan bevise, hvis andre ikke tror på dig: 

1:_________________________________________________________________ 

2:_________________________________________________________________ 

3:_________________________________________________________________ 

Man kan ikke altid stole på sine øjne... 

Kan du se, at der er ilt i luften omkring dig? Nej vel? Men du ved, at det er der, for ellers kunne du 

jo ikke trække vejret. 

Løs denne tipskupon. Er det noget, man kan tro på, eller er det noget, man kan vide helt sikkert? 

Snak om jeres besvarelser:  

Kan man tro det, eller kan man vide det? tro viden 
Julemanden findes   

Tandfeen findes   
Jesus har virkelig levet engang   

Gud har skabt verden   

Vi kommer fra aberne   
Jorden er rund   

Min lærer vil aldrig lyve for mig   
Jeg kan 7-tabellen    

Jeg vinder i Lotto på lørdag   

Mine forældre elsker mig   
Når jeg dør, kommer jeg i himlen   

Jeg får tre børn, når jeg bliver voksen   
Jylland er en del af Danmark   

  



side 2 
 

Leg og opgaver til brug før eller efter julemusicalen Håbet er blevet tændt. Materiale af Vibeke Binderup
   

Det at tro... hvad betyder det?   2/2 

 

De danske vikinger, troede helt sikkert, at det var Thor, der lavede lyn og torden, når han kørte 

med sin stridsvogn på himlen. 

I gamle dage troede folk helt sikkert, at jorden var flad, og man kunne sejle ud over kanten og 

forsvinde. 

Er der noget, du engang har troet helt sikkert på, som du ikke længere tror på?  

Tegn eller skriv her: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor holdt du op med at tro på det? (snak i klassen, eller skriv her). 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Er der også noget, som du engang IKKE troede på, men som du tror på nu? (snak i klassen, eller 

skriv her). 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 


