
Det store spil 
om Moses
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Åh nej, du er endt i ørkenen 
og skal vente en omgang



Slå 6, for at følge 
Moses liv.

Faroa vil have alle 
drengebørn dræbt. 

Fortæl hvorfor. 

Moses mor sætter 
Moses i Nilen. Hop 

10 gange.  

Moses ligger i en 
kurv på Nilen. Lav 10 

englehop.  

Der er krokodiller i 
Nilen. Pas på og 

vent en omgang. 

Moses bliver fundet af 
en Egyptisk prinsesse. 

Tegn en krone. 

Moses vokser op, som 
prins af Egypten. Ryk 2 

felter frem. 

Moses ser til sit folk og 
kommer til at dræbe en 

mand. Han flygter. Hvorfor? 

Moses bor i Mijian. 
Han bliver gift. Lav 10 

sprællemænd.  

Moses er Fårhyrde. 
Sig som et lam. 

Gud taler til Moses 
gennem en brændende 
busk og hjælper Moses, 
med at befri hans folk. 
Hvorfor tror du, Moses 

skal hjælpe Gud? 

Gud sender 1 plage. 
Vand til blod. Drik en 

tår vand.

Gud sender 2 plage. 
Hvad var det?

Gud sender 3 plage. 
Der kommer myg. 

Slå dine lår. 

4 plage kommer 
Bremser ! Løb en 

runde i 
skolegården. 

5 plage kommer. 
Pesten! Spil død, 
mens du tæller til 

10. 
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6 plage kommer. Bylder 
Nævn alle de 

sygdomme du kan. 

Hagl er 7 plage. 
Gå 3 felter tilbage. 

  

8 plage er her. 
Hop som en 
græshoppe.  

9 plage er mørke. 
Hvad er det modsatte 

af mørke? 

10 plage er kommet. 
Hvad skulle israelitterne 

gøre for, ikke at lide 
under døden? 

Folket er frit. Alle 
skriver de 10 plager 

ned.  

Ramses er fortryder og 
følger efter. Moses deler 

det røde hav. Løb på 
stedet til det er din tur 

igen. 

Havet samler sig igen. 
Hvad sker der med 

Egypterne?

Moses og hans folk 
kommer til Sinai 
Bjerget. Vent en 

omgang.   

Moses kommer ned 
med de 10 bud. Læs 

disse op. Hvilket er det 
vigtigste? 

Folket har tilbedt en 
guldkalv.De skal nu 

vandre 40 år i ørkenen. 
Vent 2 omgange.  

Folket og Moses er nu 
kommet til Israel. Sig 

"Halleluja" - Du er i mål. 
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1. Du må ikke have andre guder end mig

 
2. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn

3. Du skal holde hviledagen hellig

4. Du skal ære din far og din mor

5. Du må ikke slå ihjel 

6. Du må ikke bryde ægteskabet 
 

7. Du må ikke stjæle

8. Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din 
næste

9. Du må ikke begære din næstes hus

10. Du må ikke begære din næstes hustru, 
folk eller fæ eller noget, der hører din næste
til


