Aktiviteter - kapitel 4 - 2. klasse

Historien om det perfekte menneske
- Kostume: Hvid kittel, professorbriller, arbejdstaske, hår der stritter.
- Forsøgsremedier: Lille boks (fx fra et kinderæg), bagepulver, vand, større beholder med låg
(fx gryde).
»Beklager at jeg kommer så sent. Jeg blev lidt forsinket, fordi jeg var i gang med at eksperimentere i mit laboratorium. Det gik helt op i hat og briller! Jeg prøver nemlig at opfinde det
perfekte menneske. Tænk jer bare: Et menneske der er hurtig som en panter, kan bage som
Mette Blomsterberg, er stærk som en bodybuilder, som kan flyve som en ørn og spille fodbold
som Messi. Det ville være genialt!
Der er nogen der siger, at alt i hele verden er blevet til efter en stor eksplosion; »Big Bang«,
hedder det. Ja, så ville jeg også prøve det. Jeg kan måske prøve en gang til, så I også kan se
det…
Find den gennemsigtige beholder frem, lille boks/kinderæg med bagepulver i. Hæld vand i den
lille boks, ryst lidt og læg det i den større beholder. Sæt låg på og vent på »eksplosionen«. Når
det larmer, tager professoren nysgerrigt låget af, viser gryden frem og ser skuffet ud.
Hvor er mennesket?? Der kom jo ingenting ud af det.«
Samtale med eleverne (tag udklædning af):
- Fortæl eleverne, at professoren ville lave det perfekte menneske med vores øjne.
- Hvordan synes I, det perfekte menneske skal være?
- Hvem bestemmer, hvordan en perfekt krop skal se ud?
- Fortæl eleverne, at det er umuligt at finde det perfekte menneske med menneskeøjne. Nogle
børn og voksne har et handicap, så kan det være svært at elske sin egen krop.
- Kender du nogen med et handicap eller en sygdom, som påvirker kroppen?
- For Gud er vi alle perfekte. Alle er skabt i Guds billede, hvilket betyder, at vi ligner Ham og
han elsker os som vi ER, og ikke som vi selv eller andre fortæller, at vi bør være. Når vores
skaber ser på os, er det med kærlige øjne. Vi kan øve os i at se os selv i Skaberens spejl og i at
se potentialet i vores egen krop.
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