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Bibelkuppen
2013
För åk 5 och 6

Tema:

Jesu undervisning
och verksamhet
enligt Matteus evangelium

Anmälan senast 1.10.2012
till helena.sandberg@evl.fi eller
Helena Sandberg, Kyrkans central för det svenska arbetet,
PB 185, 00161 HELSINGFORS
I anmälan anges skola, adress, klass, antal elever, lärarens/
kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-postadress,
samt församling på vars område skolan finns. Meddela om
du vill ha lärarhandledningen skickad per post. Den kommer
också att finnas på webben, http://skolanochkyrkan.evl.fi.

Bibelkuppen 2013
Bibelkuppen är en nationell bibeltävling för åk 5 och 6 och
går av stapeln vartannat år. Läsåret 2012–13 är det dags igen.
Välkomna med!
Temat är Jesu undervisning och verksamhet. Texterna är från
Matteus evangelium, där t.ex. Jesu bergspredikan finns.

Upplägg
Anmälan senast 1.10.2012.
Från och med oktober finns också lärarhandledningen tillgänglig för
alla på webbplatsen http://skolanochkyrkan.evl.fi. Arbetet i klassen kan
inledas redan på hösten.
Skede 1 (onsdag 13.3.2013)
Alla elever tävlar individuellt i klassen. De fyra bästa eleverna bildar laget
som utför tävlingsuppgifterna i skede 2.
Det kreativa bidraget skickas in senast to 11.4.2013.
Det kreativa bidraget skickas in elektroniskt. Det är obligatoriskt för alla,
men poängsätts inte. Det kreativa bidraget kan slutföras av resten av
klassen, medan eleverna som bildar laget i skede 2 förbereder sig för det.
Skede 2 (tisdag 23.4.2013)
Alla deltagande klasser går vidare till skede 2. Laget utför tävlingsuppgifterna vid en dator i skolan. Efter att anmälningstiden har gått ut
delas de skolor som deltar in i regioner. Från varje region går det bästa
laget vidare till skede 3.
Skede 3 (tisdag 7.5.2013)
Det ordnas två finaler: en i Österbotten och en i södra Finland. Hela
klassen till det deltagande laget får resan betald till finalen. I varje final
utkoras ett vinnande lag.

Den kreativa
uppgiften

Textinnehåll i alla skeden

Det kreativa bidraget
är obligatoriskt för alla
deltagande klasser.

Introduktion

Ni har stor frihet att utföra
den kreativa uppgiften enligt
den metod ni själva önskar.
Uppgiften poängsätts inte.

Jesus undervisar

Parallellt med den
teoretiska genomgången
av stoffet jobbar klassen
med temat genom t.ex.
drama, bildkonst, musik
eller skrivuppgifter, enligt
de metoder och i den
omfattning läraren och
eleverna önskar. Förslag
på arbetsuppgifter finns
i lärarhandledningen,
men även andra idéer kan
användas.
Arbetsprocessen
dokumenteras och
resultatet skickas in
elektroniskt (fotografier,
bildserier, ljudinspelning,
film, PowerPoint etc.). På
detta sätt kan Bibelkuppen
integreras i undervisningen
i datakunskap och
mediefostran.
De kreativa bidragen
kommer att finnas
tillgängliga att se för alla
deltagande skolor.

Inga texter tillkommer i skede 2 eller 3.

Matt 9:9–13

Kallelsen av Matteus

BERGSPREDIKAN (Matteus 5–7, se utvalda verser nedan)
Saligprisningarna, jordens salt och världens ljus, öga för
öga, be för dina ovänner, rätt givande, rätt bön, Herrens bön
(Fader vår), två herrar, gör er inga bekymmer, sök först Guds
rike, flisan och bjälken i ögat, kasta pärlor för svinen, be så
ska ni få, den gyllene regeln, de två husbyggarna.
Matt 5:1–16, 5:38–48
Matt 6:1–13, 6:24–34
Matt 7:1–12, 7:24–29
		
LIKNELSER (Matteus 13, se utvalda verser nedan)
Såningsmannen, senapskornet, surdegen,
skatten och pärlan.
Matt 13: 1–9, 18–23, 31–35, 44–46
KÄNDA ORD UR MATTEUS
Två eller tre samlade, bön, förlåtelse 70 x 7, Jesus välsignar
barnen, älska Gud – och din nästa som dig själv.
Matt 18:19–22
Matt 19:13–15
Matt 22:34–40
TVÅ LIKNELSER OM VAD SOM HÄNDER SEN
Matt 18:12–14
Matt 25:1–13

Liknelsen om det återfunna fåret
Liknelsen om de tio jungfrurna

Jesus gör under och tecken
Botar sjuka, uppväcker döda, under i naturen.
Matt 9:1–8
		
Matt 9:18–26
Matt 14:13–21
Matt 14:22–33

Jesus botar en lam man,
förlåter synder
Jesus uppväcker Jairos dotter
Jesus mättar 5000 män
Jesus och Petrus går på vattnet

Matt 12:38–41
Matt 16:13–17

Jonas tecken
Vem var Jesus?

Tidsplan
maj 2012

info 1 till skolorna

aug 2012

info 2 till skolorna

1.10.2012 anmälningstiden går ut,
		 lärarhandledningen klar
on 13.3.2013

skede 1 i skolan

to 11.4.2013		

sista inlämningsdag för det kreativa bidraget

ti 23.4.2013		

tävlingsskede 2 vid en dator i den egna skolan

ti 7.5.2013		
skede 3 samling till två finaler
			 (Österbotten och södra Finland)

Mer information
E-post eller telefon: Helena Sandberg, helena.sandberg@evl.fi,
09-1802 551, 040-584 6873.
Webbplats: direktlänk på sidan http://skolanochkyrkan.evl.fi
Kontakta ungdomsarbetsledaren/skolkontaktpersonen i er lokala
församling om samarbete kring Bibelkuppen.

Arrangör:
Kyrkans central för det svenska
arbetet i samarbete med lokala
församlingar och skolor

