
GPS 42: Na’aman 

  
Dukketeater 

 

Rekvisitter:  

Dukker: Karton, farver, sakse, tape, blomsterpinde (evt. garnrester og 

lim) 

Scene: To stole med en snor spændt ud imellem. Herover hænges et 

tæppe, der sættes fast med klemmer. 

 

Vi foreslår, at denne aktivitet kører over to gange i klubben: 

Første gang bruges til at fastlægge hvem, der spiller hvem og derefter 

producere dukkerne. 

Næste gang bruges til at øve stykkerne og vise dem for hinanden. 

På denne måde er der stadig tid til bibeltekst, sange m.m. begge gange. 

 

Bliver stykkerne gode, kan de f.eks. bruges til et lille 

forældrearrangement. Forældre elsker at se deres egne børn optræde. 

 

Idéen er at spille historien med den spedalske Na’aman og den lille 

tjenestepige – i børnenes fortolkning. 

 

 

 

side 1 af 3 

Børn & Tro – www.børnogtro.dk 



1. Fortæl børnene, at de nu skal lave papirdukker til 

et lille teaterstykke om den historie, de har hørt i 

dag. 

Vis et eksempel på en dukke, du har lavet 

hjemmefra. 

 

2. Fordel børnene i grupper og del derefter rollerne 

ud i de enkelte grupper. 

Lad der ikke være mere end 3-4 i hver gruppe. De 

skal senere kunne sidde bag et tæppe og spille. 

Nogle af børnene kan i stedet for styre to dukker. 

 

De vigtigeste roller er: 

Na’aman 

Hans kone 

Tjenestepigen 

Elisa 

Men måske foreslår børnene også nogle af bi-figurerne: 

Kongen i Syrien 

Kongen i Israel (kan være ret sjov at bruge, da han jo bliver temmelig 

fortvivlet) 

Gehazi, der giver besked til Na’aman (undlad episoden om Gehazis 

uærlighed – det bliver for langt) 

Na’amans tjener, der overtaler ham til at stole på Gud. 

 

3. Lad børnene tegne deres personer på tykt karton (ikke for små – gerne 

15-20 cm. høje). Farvelæg, klip ud og sæt fast på en blomsterpind med 

tape (sørg for at spidsen er knækket af eller er skjult bag tape). Hvis 

der er tid kan dukkerne også få hår limet på af garnrester. 

 

4. Saml dukkerne ind inden børnene går. 

 

5. Næste gang er det tid til at øve. 

      Repeter historien kort. 
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     Lad grupperne fordele sig i flere rum, hvis det er muligt.  

 Stil gerne en scene op til hver gruppe,  så de tager højde for den   

     begrænsede plads bag tæppet. 

 

6. Lad grupperne øve i f.eks. 10-15 minutter.  

Gå fra gruppe til gruppe og hjælp til med at få dukketeateret til at 

fungere. 

 

7. Vis stykkerne for hinanden. 

 

8. Skal stykkerne bruges til et forældrearrangement, bør man måske 

sætte endnu en gang af til at finpudse stykkerne. 

 

9. Vær opmærksom på, at nogle få børn ikke har lyst til at optræde for 

en hel flok forældre. Forsøg at give dem en lille opgave, så de ikke 

føler sig helt udenfor. 

 

NB! En sjov idé kan være at lave Jordan-floden, som Na’aman dykker sig i. 

Den kan f.eks. laves af et stykke karton, der holdes op eller af noget blåt 

gennemsigtigt plastik. På denne måde kan dukken rent faktisk dykke sig i 

vandet. 
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