
 

 

GPS 26: Kobberslangen 

 

Dramatisering – teatersport 
 

Til denne tekst kan man lave en slags teatersport – også kaldet ”Gæt og grimasser.” 

Nu har vi nemlig hørt så mange episoder fra Moses liv, at det kan være en god idé at 

repetere dem som en lille leg. 

 

Idéen er, at to børn kommer op og får at vide, hvilken episode 

fra teksterne, de skal dramatisere eller mime. De andre  

børn får lov til at gætte episoden. Det barn, der gætter  

episoden, får nu lov til at komme op sammen med en anden.  

Hvis barnet allerede har været oppe, kan et andet barn vælges,  

så flest mulige får lov til at prøve. 

 

Man kan også dele børnene i to hold. Når de to børn kommer op for at dramatisere 

episoden, skal dets eget hold gætte. Hvis de gætter episoden, får deres hold et 

point. Herefter går turen over til det andet hold. Det hold, der har flest point, 

vinder. 

 

Obs: 
Tænk selv på forhånd over, hvordan disse episoder kan spilles. Nogle få børn kan 

nemlig ikke selv komme i gang og mangler derfor en lille idé, som kan blive hvisket til 

dem. 

 

Episoder, der egner sig til at blive spillet: 
  Miriam vugger det lille barn, Moses, i søvn, så han ikke opdages af soldaterne. 

 Moses opdager den brændende tornebusk og tager skoene af. 

 Moses (og Aron) går til Farao og siger: Lad folket gå! 

 Moses ser guldkalven og smadrer stentavlerne. 

 Prinsessen finder Moses i kurven. 

 Moses slår på klippen, og vand springer frem. 

 Folket samler manna i ørkenen. 

 Moses rækker staven ud over Det Røde Hav, så folket kan gå over. 

 Folket smører blod på dørkarmen. 

 Moses klatrer op ad Sinai bjerg for at mødes med Gud. 
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