
 

                GPS 73: Peter og den lamme mand 

 

                                       Aktivitet 
 

Emnet i historien i dag var at give Gud æren for det, som 

han har gjort i dit liv. Man kan forklare børnene, at en anden 

måde at give Gud æren på, er at synge til ham og prise ham 

med sang og med at spille. 

 

Brug tid på at lave forskellige instrumenter med børnene. 

Det kunne for eksempel være: 

 

En papirtamburin: 
 

To papirtallerkener, tuscher/maling, tørrede bønner,  hæftemaskine eller stærk lim. 
 

Børnene kan male eller tegne på deres papirtallerken.  Sæt den ene tallerken på bordet med den 

rigtige side opad. Vend den anden tallerken med den rigtige side nedad og sæt den ovenpå den 

første tallerken. Det vil skabe et lille mellemrum mellem de to tallerkener. Hæft tallerkenerne 

sammen men husk at lave en lille åbning i toppen til at fylde en håndfuld bønner i. Når det er 

gjort, kan man hæfte det sidste stykke af tallerkenen sammen. Nu kan I have det sjovt med at 

synge en sang og spille på tamburinen og give ære og pris til Gud. 
 

En musikalsk flaske: 
Små rene glasflasker med låg eller f.eks. syltetøjsglas 

Farvet pasta, nudler, ris osv. 

Glimmer 

Gavebånd 
 

Giv hvert barn et glas. Lad dem fylde lidt ris eller pasta i glasset sammen med lidt forskellig 

glimmer. Sæt låg på. Det er måske et god idé at lime låget fast med en stærk lim. Bind et stykke 

gavebånd rundt om glasset, og så er man klar til at spille løs!! 

Lad kun din fantasi sætte grænsen… Saml alt muligt fra dit hjem og se, hvilken musik du kan lave 

med det.  
 

Raslebægre: 
Tomme filmetuier (eller andre plasticbeholdere) 

Ris, popcorn (ikke poppede), bønner eller andet 

Stærk lim  

Piberensere 

Små øjne 

Karton  
 

Giv børnene et tomt filmetui hver. Lad børnene fylde lidt ris eller lignende i. Hvis det ikke lyder 

så godt, så hæld lidt mere ris i eller tag lidt ris ud. Lim låget på. Lim øjne på låget af filmetuiet, 

sæt en piberenser rundt om filmetuiet. Klip karton ud som vinger. Lim vingerne fast på 

filmetuiet, så raslebægeret kommer til at ligne en bi eller et andet insekt. 
 

Ide: Laura Rasmussen  
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