
GPS 27: Moses og Josva         

 

Drama 

 

1. Spørg børnene, om der er nogle situationer, hvor de har brug for at være modige 

(f.eks. i skolen, i leg, når det er mørkt, når man er alene hjemme, når man er ked af 

det). Skriv alle stikordene op på en tavle eller et stort stykke papir. 

 

 

Del børnene op i grupper med 3-5 børn i hver,  

og lad hver gruppe vælge en af situationerne, 

 som de vil dramatisere. (Det gør ikke noget,  

at flere grupper vælger samme situation.) 

 

 

2. Lad en leder gå med hver gruppe. Diskuter i gruppen, hvorfor den valgte situation 

kræver, at man er modig (f.eks. når det er mørkt: Fordi man bliver bange og 

forestiller sig alle mulige uhyggelige ting). Tal herefter om, hvordan man kan være 

modig, når man ved, at Gud er med. 

Lederens rolle i gruppen er ikke at komme med løsninger men at hjælpe børnene med 

at diskutere. Dette gøres bedst ved at stille spørgsmål, når børnene går i stå. Det er 

vigtigt, at lederen hjælper børnene med at finde realistiske løsninger på deres 

problemer.  

Herefter taler lederen med gruppen om, hvordan man kan dramatisere den situation, 

de har diskuteret, og vise de andre, hvordan man kan være modig med Guds hjælp. 

Gruppen bruger nogle minutter på at øve deres lille dramastykke. 

 

3. Når grupperne har øvet, mødes de og viser dem for hinanden. En af de voksne kan 

eventuelt knytte nogle kommentarer til hvert stykke og sammenligne os med Josva – 

vi kan også regne med Guds hjælp og stole på, at han er med os. Dette vil styrke 

parallellen til bibelteksten. 

 

Tidsforbrug: 

At skrive situationer på tavlen og dele grupper  5 minutter 

At diskutere i grupper og øve                    10 minutter 

At vise dramastykket for de andre grupper                   5 minutter 

I alt                       20 minutter 
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