Ledarhandledning Leva Livet

Hur använder
		 jag Leva Livet?
Vad roligt att ni vill använda Leva Livet!
Leva Livet är ett material för er söndagsskola eller barngrupp för barn ca 3–12 år. Varje lektion
finns i två varianter; en för yngre barn och en för äldre barn. Materialet sträcker sig över tre läsår
det vill säga sex terminer.
Materialet är bibelkronologiskt och varje termin består av lektioner från både Gamla testamentet
och Nya testamentet. Utöver dessa terminer finns det högtidslektioner och temalektioner som ni
kan välja att lägga in i er egen terminsplanering när det passar er.
Grundtanken är att varje lektion består av storsamling, aktivitet och smågrupp. En av styrkorna
med Leva Livet är att du som ledare är fri att bygga upp både terminerna och lektionerna utifrån
era resurser och behov. Det är du som känner er församling och er barngrupp och det är du som
vet vad som fungerar hos er.

Lektionerna består av följande avsnitt
Minnesvers/minnesord
Varje lektion har en minnesvers som är en nyckelvers för dagens undervisning. För de
yngre barnen kallar vi det för minnesord då det är en förkortad variant av bibelordet.
Mål
Vi formulerar med en mening vad målet för dagens lektion är.
Förberedelse
Det här avsnittet är till för dig som ledare och din egen förberedelse. Här vill vi ge dig en
chans och hjälp att själv reflektera över dagens text. Du får bakgrund och frågeställning
för att själv förstå vad texten handlar om samt vad den betyder för dig.
Storsamling
Här kan du läsa dagens bibeltext med hjälp av bibelstolpar samt dagens undervisning.
Berättartips
Texten kan förmedlas på flera olika sätt beroende på barnens ålder, storlek på barngruppen
och era resurser. Här finns flera olika förslag på hur du kan berätta dagens text så att det passar
er på bästa sätt.
Aktivitetsförslag
Här finner du olika aktiviteter som passar till dagens undervisning och som på ett lekfullt sätt
repeterar texten och engagerar barnen.
Smågrupp
I smågruppen vill vi ge tillfälle för varje barn att bli lyssnat till och därför är det bra att dela upp
den stora gruppen i mindre grupper. Genom att samtala om dagens undervisning får barnen själva
formulera sina tankar kring tron och livet. Som ledare behöver vi inte alltid ha svar på barnens
frågor och tankar utan vi lyssnar på dem och samtalar om det som kommer upp. Dyker det upp
frågor som du vill men inte kan svara på, säg då att du ska kolla upp det till nästa tillfälle.
I smågruppen är det ett bra tillfälle att be tillsammans med barnen.
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Leva Livet hemma
Du som ledare är en viktig förebild för barnen men de allra viktigaste personerna för barnens
andliga utveckling är föräldrarna och andra närstående vuxna. Genom att skicka med en enkel,
praktisk uppgift hem till familjen önskar vi stötta och hjälpa föräldrarna med detta uppdrag, där
de kan samtala om vad barnen fått höra i kyrkan. Leva Livet hemma ligger som ett eget blad i
samband med lektionen. Detta blad kan du skriva ut och dela ut, maila eller smsa till föräldrarna.

Resurser
Max & Maja
Max och Maja är ett kort drama som ni kan genomföra i gudstjänsten innan barnen går till sin
samling. Detta för att skapa en nyfikenhet hos barnen men också för att föräldrar och övriga vuxna
i församlingen ska få en inblick i vad barnen ska samtala om. Max och Maja kan spelas upp med
dockor eller som ett enkelt drama t.ex. kan ni ha två olika hattar som Max och Maja alltid har på
sig, på så sätt kan olika personer spela karaktärerna.
Övriga resurser
Till nästan varje lektion finns det övrigt material som du kan använda. Det kan användas som en
resursbank eller som inspiration.Det finns bland annat draman, pyssel, ytterligare berättartips
samt målarbilder kopplade till ämnet i lektionen.
Vi på Pingst ung önskar och ber att Leva Livet ska få bli en resurs in i er församlings arbete
med barn och familjer. Om du har frågor rörande materialet får du gärna höra av dig till oss.
Vi står på din sida!
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