JONA - Jona och fisken
Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda:

Undervisningsförslag:

Illustrerade biblar för barn
Flanellograf
På video; Hanna-Barbera´s. ”Jona”
Levande berättelser av Arthur S. Maxwell

Berättelsen om Jona, Jona bok

Egna tips:
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Gamla Testamentet
JONA; Profetia

Sång

LEKTION:
Jona och fisken

Jona, skynda dig på,
ropa ut så att folk kan förstå,
Gud vill att alla
ska vända sig bort från all ondska.
1. Ibland är det lätt, ibland är det svårt.
Nån gång vi tvekar, men valet är vårt.
Gud vill lära oss att välja,
välja rätt och välja sant.
Gud vill lära oss att välja,
välja rätt och välja sant.
2. Ibland känns det rätt, ibland känns det fel.
Gud kan förlåta så mänskan blir hel.
Gud vill lära oss att välja,
välja rätt och välja sant.
Gud vill lära oss att välja,
välja rätt och välja sant.
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Gamla Testamentet
JONA; Profetia

LEKTION:
Uppgift: Se på allt som finns i havet och
rita Jona på den bild som blev hans räddning. Jona och fisken

JONA

Först flydde jag,
senare lydde jag.
Vem är jag?

JONA

OCH

FISKEN

JONA
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LEKTION:
Jona och fisken

Uppgift: Skär först upp vågen
vid de streckade linjerna. Stick
en påsnit genom krysset på
vattnet och genom båten så att
den kan gunga på vågorna.
Se på allt som finns i havet och
rita Jona på den bild som blev
hans räddning.

Först flydde jag,
senare lydde jag.
Vem är jag?

MODELL

Jona och fisken

Jona

Först flydde jag,
senare lydde jag.
Vem är jag?

Påsnit

JONA
OCH

FISKEN
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Jona och fisken

Uppgift: Vad gjorde Jona inne i fisken?
LEKTION:
Dra streck från text till rätt bild och rita
Jona
och fisken
fisken tydlig.

- Jona

BAD
MÅDDE
Jona var en märklig profet. Han ville inte alls lyda
ILLA
Gud och gå till Nineve för att predika. Istället
GRÄT
tänkte han fly undan till Tarsis med ett skepp. Men
det blev inte som Jona tänkt sig. Det stormade så
förfärligt under resan att sjömännen
kastade Jona i havet på hans egen begäran. Och
faktiskt - så slutade det att storma! Det var nu som Gud
sände den stora fisken för att rädda Jona. I fiskens mage
bad Jona om förlåtelse och Gud gav honom en ny chans att gå
till Nineve.
Där
fanns
många
Vad hette staden som Gud ville rädda?
______
människor
Plocka bokstäverna från hus med platt tak.
som behövde
få höra om Gud. Jona var nu redo att gå och han blev riktigt
framgångsrik
Minnesvers:
som predikant.
Alla i staden trodde
Som Jona var i fiskens buk i tre
på det han sa och de omvände
dagar och tre nätter, skall
sig från sina synder. Så blev
Människosonen vara i jordens inre.
staden räddad.

Matt 12:40

Text
&
Musik:
Ivar
Skippervold
Sv text:

Tomas
&
Ingela
Hagenfors

Hur många människor bodde i
staden? Siffrorna finns i hus
med vimpel.

______

//: Jona,skynda dig på,
ropa ut så att folk kan förstå
Gud vill att alla
ska vända sig bort från all ondska.://
Ibland är det lätt,
ibland är det svårt
Nån gång vi tvekar,
men valet är vårt.
Gud vill lära oss att välja,
välja rätt och välja sant.
Gud vill lära oss att välja,
välja rätt och välja sant.

Ibland känns det rätt,
ibland känns det fel.
Gud kan förlåta
så mänskan blir hel.
Gud vill lära oss att välja,
välja rätt och välja sant.
Gud vill lära oss att välja,
välja rätt och välja sant.

