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BIBELLÄSNINGSTIPS
FÖR FAMILJER

BIBELLÄSNINGSPLAN
q YNGRE BARN

BIBELLÄSNINGSPLAN
q ÄLDRE BARN

Beställ en Bibelmaraton eller gör en egen bibelläsningsplan då ni med fördel kan involvera barnen i
skapandet.

Gör en liknande bibelläsningsplan som för de yngre
barnen men istället för tomma prickar kan ni fylla i
vilka bibelverser som ska läsas varje dag. T.ex. att ni
delar upp verserna i Markusevangeliet så att ni läser
några verser varje dag. När ni läst er igenom Markusevangeliet så har ni kommit till mål.
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Gör en bibelläsningsplan så här:
Ta fram ett stort papper och pennor.
Rita upp en spelplan, t.ex. genom att rita cirklar efter varandra. Cirklarna ska inte färgläggas
utan lämnas tomma. Med jämna mellanrum
kan ni göra en större cirkel som får vara ett
delmål (förslagsvis 2-3 delmål beroende på
hur lång spelplan ni gör). Och sist på spelplanen ritar ni ett mål.
Gör spelplanen fin genom att t.ex. rita Bibelpersoner/Bibelberättelser vid sidan om de
runda cirklarna.
Nu är den färdig att använda.
Använd bibelläsningsplanen så här:
Välj en bibel som passar er.

Uppmuntra sedan det äldre barnet att själv slå upp
texten i bibeln och läsa eller läs det tillsammans.
Kryssa eller färglägg sedan pricken. Även här kan ni ha
delmål och fira dem när ni kommer dit. Och så klart
fira det stora målet lite extra.

BIBELKOMPIS

Y

Ge barnet ett gosedjur och berätta att det är en
Bibelkompis som tycker att det bästa som finns är när
någon läser Bibeln för den. Hitta på ett namn till bibelkompisen och ta med den på många mysiga Bibelstunder tillsammans med er.

Läs bibeln tillsammans.
Färglägg en prick, med start vid mål, för varje
gång ni läser.
När ni kommer fram till ett delmål är det dags
att fira. Hur ni firar bestämmer ni tillsammans.
Till slut kommer ni fram till målet och då får ni
fira extra mycket!

MANNAKORN
Köp mannakorn (finns vanligtvis i en kristen bokhandel/webbshop) eller gör egna. Mannakorn är små
lappar med bibelhänvisningar.
Lägg mannakornen i en burk/skål/ask och ställ den
t.ex. synligt på köksbordet. Kanske kan det passa att
dra ett mannakorn och slå upp bibelhänvisningen i
bibeln och läsa det tillsammans i samband med middagen. Även om yngre barn kanske inte förstår vad det
står så blir det ett sätt att visa att Bibeln är viktig och
hör till vardagen.

LÄSBIBELBINGO
Gör ett läsbibelbingo tillsammans i familjen!
Rita upp en bingobricka med t.ex. 5 x 5 rutor. I varje
ruta skriver ni på vilket sätt ni ska läsa Bibeln, t.ex. läs
på kvällen, läs utomhus, läs medan ni äter något gott,
läs i en koja. När alla rutor är fyllda är det bara att
sätta igång att utföra uppdragen. Varje gång ni läser på
något av sätten i rutorna får ni kryssa den rutan. När
ni fått ihop en rad kan ni fira på något sätt. Sen satsar
ni på att få ihop 2 rader, 3 rader, för att till slut satsa
på att fylla brickan och då får ni fira stort.
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BIBELBINGO
Det här är ett sätt att träna på att slå och hitta i Bibeln
och passar de lite äldre barnen.
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Gör så här:
Skriv ner bibelorden i listan här nedan på lappar, ett bibelord per lapp. Lägg dem sedan i en
skål. (Siffran före bibelordet ska inte stå med
på lappen)
Alla som är med och spelar gör en bingobricka
på 5 x 5 rutor.
Var och en fyller i sin bingobricka med siffrorna 1-25, en siffra/ruta och de behöver inte stå
i ordning. Var och en får själv välja vilken siffra
som står var.
Nu är det dags att börja spela.
Dra en lapp med ett bibelställe på. (Bibelställena är utvalda utifrån Folkbibelns översättning)

Bibelställen:
1.Matt 12:10
”Där fanns en man som hade en förtvinad
hand. De frågade Jesus: ”Är det tillåtet att
bota på sabbaten?” De ville nämligen ha nå
got att anklaga honom för.”
2. Matt 4:18
”När Jesus vandrade utmed Galileiska sjön,
fick han se två bröder, Simon som kallas Pet
rus och hans bror Andreas, kasta ut nät i sjön.
De var fiskare.”
3. 1 Kor 13:13
”Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa
tre, men störst av dem är kärleken.”
4. Mark 13:27

Alla som är med får träna att slå upp det bibelstället i sin bibel och läsa vad det står.

5. Apg 24:1

I bibelordet finns ett tal i texten, t.ex. ”…fick
han se två bröder…” Då får var och en kryssa
rutan där man skrivit 2.

7. Apg. 28:14

Fortsätt att dra lappar och slå upp bibelställen
tills någon får 5 i rad och ropar Bibelbingo!

6. Joh 12:1
8. Joh 20:26
9. Apg. 3:1
10. Luk 19:13
11. Mark 16:14
12. Apg 19:7
13. 1 Kung 7:1
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14. Apg 27:33
15. Joh 11:18
16. 1 Mos 46:18
17. 1 Mos 47:28
18. Luk 13:4
19. 2 Sam 2:30
20. 1 Mos 31:38
21. Dan 10:13
22. Jos 19:30
23. Dom 10:2
24. Upp 4:4
25. 4 Mos 8:24

