Supplerende ideer til samtaler i kristendomskundskab omkring livsfilosofi og etik
ud fra fortællingerne i bogen ”Så leger vi lige..”

Livsfilosofi og etik
Historierne lægger op til forskellige perspektiver, som man kan
tænke over og samtale om.

Læring fordybelse og leg
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Læs de 7 fortællinger i
bogen ”Så leger vi lige..”

Den Snu Snog, der var skrupsulten
Den Snu Snog er skrupsulten og lever af skruptudser. Den snor sig hver dag gennem lyngen.
Men Lyngkongen prøver at stoppe Den Snu Snog.
• Hvem holdt du med i fortællingen? - Lyngkongen eller Den Snu Snog?
• Samtale om regler og love i samfundet. Hvorfor har vi vedtaget love og regler?
• Er det i orden at snyde lidt og omgå loven?
• Samtale om retfærdighed og tilgivelse. Hvad er fair behandling for forseelser?
• Hvad er fair behandling ved gentagne bevidste lovbrud?
• Samtale om bøder og fængselsstraf. Bliver man et bedre menneske af at blive straffet?
• Bibelhistorie: Den fortabte søn, der vender hjem efter at have brugt hele sin arv.
Samtale om faderens glæde og betingelsesløse tilgivelse og broderens retfærdighedssans.

Prins Hennings Presenning
Fortællingen om hvorfor Prins Hennings Presenning blev stillet til skue for hele kongeriget.
• Har nogen af jer prøvet at tage noget eller gøre noget uden rigtig at have lov til det?
Hvordan føles det? (”Bare det ikke bliver opdaget” og dårlig samvittighed).
• Samtale om ikke at ville indrømme det (Pinligt).
• Samtale om at stå frem og sige sandheden og hvordan det føles.
• Samtale om at sige undskyld og om retfærdighed og tilgivelse.
• Bibelhistorie: Om kvinden, der skulle stenes for at have gjort noget forkert.
Jesus sagde: Den, der aldrig har gjort noget forkert kan jo kaste den første sten.
En efter en slap folk deres sten og gik deres vej. Ingen var fejlfri!
• Prins Henning tager bomben i sin presenning 		
for at redde alle i kongeriget.
• Samtale om at ofre sig for andre.
• Samtale om superhelte og hverdagshelte.
• Bibelhistorie: Den barmhjertige samaritaner.
Flere fine folk går forbi den overfaldne. En fremmed
mand fra et konfliktområde stopper op og hjælper.
• Samtale om førstehjælp 112 - at hjælpe et menneske.
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