den katolske kirkes ressursbank
aktivitet

Hvordan kan jeg fortelle det?
Aktiviteten går ut på å vekke barnets fantasi og kreativitet rundt det å formidle eller
fortelle noe. Poenget med aktiviteten er at barnet forstår at det ikke bare er én måte å
si noe på, men mange, og at Gud også bruker mange forskjellige måter for å snakke
til oss på. Aktiviteten gjennomføres i to faser
1) Hver av elevene får hvisket i øret noe de skal fortelle til de andre. Men de skal
ikke si det på vanlig måte, dvs. de kan hviske det, rope det, synge deg, skrive
det, stave, trist, glad, mens man fryser osv. Når alle har fått tildelt noe (man
kan sitte i ring), begynner man med en tilfeldig valgt person, eller kateketen
begynner selv.
-

Katten er rød
Solen har gått ned
Solen har stått opp
Fuglene kvitrer
Jentene synger en sang
Guttene fryser
Månen er gul
Sangen er fin
Vinden blåser i skogen
Hundene bjeffer
Presten smiler
De voksne spiser mat
Matpakken er gammel
Etc…

2) Nest steg er at barna skal fortelle noe, men uten å bruke ord (de kan peke,
bevege seg osv.). Her kommer altså det vanskelige - «Hvordan kan jeg fortelle
det?» Kateketen stokker om på setningene over og gir barna setninger i ny
rekkefølge. Nå kan også de andre barna gjette på hva de prøver å formidle.
Poeng
Som avslutning på aktiviteten forteller kateketen at Gud alltid har det samme
han vil si til oss, nemlig at han er glad i oss, og han prøver å fortelle oss det på
veldig mange forskjellige måter slik at vi skal forstå det. F.eks. har han skapt
alle ting: fugler, fisker osv. (tenk på sangen vi sang til å begynne med), og
gjennom det viser han også hvor glad han er i oss.
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