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Daavid 2 -lautapeli
Voit jatkaa peliä luolan kautta
Daavid 2 -lautapelin puolelle.
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LOPPU

ALKU

Tarvikkeet:
1 tai 2 erilaista pelilautaa tulostettuna
Kysymys- ja raamatunlausekortit tulostettuna
Musta kynä pelilaudan viimeistelyyn
Pelinappulat ja noppa
LOPPU

ALKU

Valmistelut:
Tämä kertauskisa on suunniteltu niin, että ensimmäinen osa pelilaudasta kattaa
Lastenmission Daavid 1 -opetussarjan ja toinen osa Daavid 2 -opetussarjan tapahtumat.
Molempia pelin osia voidaan käyttää erikseen, mutta ne voidaan myös yhdistää yhdeksi
isoksi peliksi asettamalla laudat vierekkäin. Pelilaudalta toiselle siirtyminen tapahtuu
haudan “läpi” kulkemalla. Peliä kannattaa pelata useita kertoja opetussarjan edetessä
kysymyksiä vaihdellen ja samalla vahvistaa lasten oppimista. Myös pelilaudan kuvia voi
hyödyntää päätapahtumien kertaamisessa.
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Laudassa olevat ympyrät on jätetty tyhjiksi, jotta kumpaankin lautaan voi sijoittaa
5-7 kysymysmerkkiä sekä värittää 4 ympyrää mustaksi (voit halutessasi tehdä myös
laudan, jossa on pelkkiä kysymysmerkkejä). Opettaja voi tulostaa ja viimeistellä yhden
yhteisen pelilaudan tai useampia pelilautoja joukkuepeliä varten. Pelilaudan voi laminoida tai
muovittaa, jotta siitä tulisi kestävä. Jos joka lapselle tulostaa oman pelilaudan, silloin lapsi
voi tehdä laudasta omanlaisensa ja viedä sen lopulta kotiin.
Peliin kuuluu valmiita kertauskysymyskortteja joka oppituntia varten, mutta niitä voi tehdä
vapaasti lisää. Kysymysten oikeat vastaukset löytyvät Lastenmission opetusteksteistä.
Valikoi peliin vain sellaisia kysymyksiä, joihin lapset voivat vastata annetun opetuksen
perusteella. Lapset tai joukkueet voivat myös itse keksiä kysymyksiä toisilleen opetukseen
liittyen. Lisäksi peliin kuuluu raamatunlausekortteja. Näitä kortteja voi muokata sen
mukaan, millaisia jakeita lapset ovat opetelleet. Kortit leikataan ja laitetaan pöydälle
kahteen pinoon tekstipuoli alaspäin. Toisessa pinossa ovat kysymyskortit ja toisessa
raamatunlausekortit.
Pelin kulku:
Jokainen lapsi heittää vuorollaan noppaa ja etenee silmäluvun mukaisesti. Kun matka
pysähtyy kysymysmerkkiympyrään, lapsi ottaa pinosta päällimmäisen kortin, lukee
kysymyksen ja vastaa siihen. Jos vastaus on oikea, hän saa uuden heiton. Jos taas vastaus
on väärä, hän joutuu jäämään paikalleen. Mustaan ympyrään jouduttaessa nostetaan kortti
siitä pinosta, jossa on jakeita Raamatusta. Jos lapsi muistaa ulkoa kyseisen jakeen, hän
pääsee jatkamaan ja on turvassa myös joutuessaan seuraavaan mustaan ympyrään (koska
Jumalan sanalla voimme vastustaa vihollista). Mikäli lapsi ei muista jaetta, hän joutuu
palaamaan edelliseen mustaan ympyrään (tai alkuun) ja vuoro siirtyy seuraavalle.
Pelin sääntöjä voi muokata, sillä niitä on kiva suunnitella myös yhdessä isompien lasten
kanssa. Kannattaa kuitenkin ohjata lapsia niin, ettei säännöistä tule liian monimutkaisia.
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Miksi kansa halusi kuninkaan?

Samuel varoitti kansaa millaista
tulisi olemaan, kun heillä olisi
kuningas. Mainitse muutama
esimerkki kuninkaan oikeuksista.

Miksi me haluamme toimia oman
tahtomme mukaan, emmekä
Jumalan tahdon mukaan?

Miksi Jumala salli Saulin isän
aasien joutua kadoksiin?

Mitä Samuel teki Saulille
merkiksi siitä, että Saulista
tulisi kuningas?

Missä Saul piileskeli,
kun kansa halusi nähdä
uuden kuninkaansa?

Jos uskova poika tai tyttö
tekee jotain väärin,
mitä hänen tulee tehdä?

Kuinka voi kääntyä omalta
syntiseltä tieltään
Jumalan tielle?

Miksi Samuel oli pettynyt,
kun kansa halusi kuninkaan?

Kuka kirjoitti psalmin 23?
Daavid 1 Kysymykset Oppitunti 1

Miksi on syntiä
olla tottelematon
vanhemmille?

Miksi kansa oli
ihmeissään ja peloissaan
ukkosmyrskyn vuoksi?

Mitä sellaista kuningas Saul
teki, jota hän ei olisi
saanut tehdä, koska se oli
ainoastaan pappien tehtävä?

Millaisen rangaistuksen
Samuel kertoi Saulin saavan
tottelemattomuudestaan?

Oliko Saul heti valmis
tunnustamaan
tottelemattomuuden syntinsä
ja pyytämään Jumalalta
anteeksi?

Riittääkö se, että pyydämme
Jumalalta samalla tavalla
anteeksi kuten Saul? Kun
sanomme Jumalalle “anteeksi”,
tarkoittaako se, että olemme
saaneet syntimme anteeksi?

Miten Jumala tänä päivänä
varoittaa meitä synnistä?

Mistä Samuel tiesi, että Saul
oli jälleen ollut tottelematon
Jumalalle, eikä ollut hävittänyt
kaikkea amalekilaisille kuuluvaa?

Psalmi 23:1

Daavid 1 Kysymykset Oppitunti 2

Mikä suuri ero oli Daavidin
ja Saulin elämällä?

Miksi Daavid haettiin
kuningas Saulin palatsiin?

Muistatko jonkun jakeen
Raamatusta, jonka Daavid
on kirjoittanut?

Mikä oli Daavidin
mielisoitin?

Samuel ajatteli, että Eliab oli se
joka hänen tuli voidella,
koska hän oli pitkä ja komea.
Mitä Jumala sanoi?

Miksi Samuel oli
surullinen?

Mitä Jumala käski Samuelin
tehdä, koska Saul oli
tehnyt syntiä ja Jumala oli
hylännyt hänet?

Psalmi 23:1

Mihin Daavid meni sen
jälkeen, kun Samuel oli
voidellut hänet?

Mikä oli Iisain nuorimman
pojan nimi ja missä hän oli
silloin, kun Samuel tuli
voitelemaan kuningasta?

Mikä oli Iisain vanhimman
pojan nimi?

Daavid 1 Kysymykset Oppitunti 3

Miksi filistealaiset
olivat varmoja, että
voittaisivat sodan?

Miten Israelin
armeija suhtautui
Goljatiin?

Miksi israelilaiset
olivat väärässä
pelätessään?

Miksi Daavid
tuli sotaleiriin?

Miksi Daavid oli
vihainen kuullessaan,
mitä jättiläinen sanoi?

Mitä kuningas Saul ajatteli
Daavidista taistelemassa
Goljatia vastaan?

Mitä Goljat sanoi tekevänsä
Daavidille?

Miksi Daavidilla oli mahdollisuus
voittaa valtava jättiläinen?

Mitä tapahtui, kun jättiläinen
oli surmattu?

Psalmi 23:2

Mihin kansaan
Goljat-niminen
jättiläinen kuului?

Daavid 1 Kysymykset Oppitunti 4

Minkä niminen oli prinssi,
kuningas Saulin vanhin
poika?

Mihin Daavid meni, kun
Goljat oli voitettu?

Mitä naiset lauloivat,
josta Saul tuli
kateelliseksi?

Mitä Daavid teki, että
Saul tulisi iloiseksi?

Koska Saul oli kateellinen
Daavidille, mitä hän yritti
tehdä?

Miksi Saul oli sekä peloissaan
että kateellinen Daavidille?

Minkä lupauksen Joonatan
pyysi Daavidia tekemään?

Miksi Saul oli raivoissaan
Joonatanille, kun Daavid
ei tullut juhlaan?

Mitä Joonatan käytti
osoittaakseen Daavidille, että
tämän tuli paeta henkensä
edestä?

Kenen rakkaudesta
Joonatanin rakkaus
muistuttaa meitä?

Psalmi 23:1-2
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Mikä oli sen kaupungin nimi,
jossa papit asuivat ja
johon Daavid pakeni?

Mitä pappi Ahimelek antoi
Daavidille?

Ketkä liittyivät Daavidin mukaan
Adullamin luolassa?

Mitä Daavid teki ennen kuin
lähti taisteluun
filistealaisia vastaan?

Kuka löysi Daavidin piilopaikan
ja rohkaisi tätä luottamaan
Jumalaan?

Mitä Daavid teki Saulille, kun
tämä tuli pimeään luolaan?

Miksi Daavid oli armollinen
Saulille?

Mitä Daavid ja Abisai ottivat,
kun Saul ja hänen armeijansa
nukkuivat?

Mitä Abisai halusi tehdä
Saulille?

Jeesus sanoi, että meidän tulee
antaa anteeksi henkilölle, joka
rikkoo meitä vastaan. Kuinka
monta kertaa meidän tulee
antaa anteeksi?

Psalmi 23:3
Daavid 1 Kysymykset Oppitunti 6

Psalmi 23:1-2

Miksi Daavid meni
flistealaisten maahan?

huonoa seuraa?

Muistatko filistealaisen
kuninkaan nimen
tai sen kaupungin nimen,
jonka kuningas antoi Daavidille?

Daavidin ei tarvinnut taistella
omaa kansaansa vastaan,
mutta mitä hän näki,
kun hän tuli takaisin Siklagiin?

Mitä Daavidin miehet sanoivat
tekevänsä Daavidille,
kun he näkivät,
mitä oli tapahtunut Siklagissa?

Kun Daavid oli kääntynyt
Jumalan puoleen,
minkä lupauksen hän sai?

Psalmi 23:3

Miksi meidän pitää varoa

Mitä Jumala haluaa
sinun ja minun oppivan
Daavidin virheestä?

Akis pyysi Daavidia tekemään
jotakin hyvin väärää. Mitä?

Mitä viisasta Daavid teki
vaikealla hetkellä Siklagissa,
kun hänen miehensä
uhkasivat häntä?

Daavid 2 Kysymykset Oppitunti 1a

Psalmi 23:1-2

Miksi Saul halusi
kuulla Samuelia?

Mitä ääni vastasi Saulille?
Mainitse kolme asiaa.

Miten Saul kuoli?

Mitä voimme oppia siitä,
miten Daavid reagoi
vihollisensa kuollessa?

Miksi on vaarallista etsiä tietoa
paikoista tai ihmisiltä,
jotka saattavat olla tekemisissä
pahojen henkien kanssa?

Saul meni tapaamaan meediota.
Mikä on meedio?

Mitä Daavid teki,
kun hän kuuli
Saulin ja Jonatanin
kuolemasta?

3. Moos. 19:31

Psalmi 23:3
Daavid 2 Kysymykset Oppitunti 1b

Miksi Jumala pitää aina
lupauksensa?

Mitä Daavidille tapahtui,
kun hän tuli takaisin Siklagista
Hebroniin asumaan?

Psalmi 23:4

Voitko antaa esimerkin
lupauksesta,
jonka Jumala piti?

Mitä Abner teki maan
pohjoisosassa
aiheuttaen pitkän sodan?

Mitä Abner teki jouduttuaan
epäsopuun Isbosetin,
Saulin pojan, kanssa?

Mainitse kaksi asiaa,
jotka Daavid teki
tultuaan koko maan kuninkaaksi.

Mitä Natan unohti tehdä,
kun hän kehotti Daavidia
rakentamaan temppelin?

Kuinka kauan Daavid oli
Juudan heimon kuninkaana?

Voitko antaa esimerkin
Jumalan varoituksesta, joka
tulee toteutumaan?

Kuka oli Joab ja mitä hän teki?

Daavid 2 Kysymykset Oppitunti 2

Miksi Israelin sotilaat huusivat
eräänä päivänä niin kovaa
leirissään?

Nimeä yksi esine,
joka oli arkussa.

Mitä israelilaiset odottivat
tapahtuvan nyt,
kun arkku oli heidän leirissään?

Miksi Jumala salli
israelilaisten
jälleen hävitä?

Minne filistealaiset
laittoivat arkun?

Mitä Dagonille tapahtui ja
mitä Jumala opetti sen kautta
filistealaisille?

Kun filistealaiset lähettivät
arkun takaisin,
se jäi pieneen kaupunkiin
lähes sadaksi vuodeksi.
Miksi se jäi sinne?

Miten arkkua piti kantaa
Jumalan ohjeiden mukaisesti?

Minkä vakavan virheen
Daavid teki ja
mitä siitä seurasi?

Psalmi 23:4
Daavid 2 Kysymykset Oppitunti 3a

Minkä synnin Daavid teki
ottaessaan toisen miehen
vaimon?
Mikä oli naisen nimi?

Mikä oli naisen aviomiehen nimi?

Minkä viestin Daavid lähetti
Urian mukana Joabille?

Kun Daavid teki aviorikoksen,
keitä kaikkia vastaan hän teki
syntiä?

Millainen olo Daavidilla oli
synnin jälkeen?

Minkä kertomuksen
Natan kertoi Daavidille?

Millä tavalla Daavid oli kuin
kertomuksen rikas mies?

Kuinka Jumala voi
antaa anteeksi
meidän syntimme?

Natan kertoi Daavidille,
että jotakin pahaa tapahtuisi
hänen syntinsä vuoksi. Mitä?

1. Tim. 5:22b
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Mitä ikäviä uutisia
hoitaja oli kuullut,
että hänen täytyi lähteä karkuun
Mefibosetin kanssa?

Aikuisenakin Mefiboset koki,
ettei hän voinut
palata palatsiin. Miksi?

Mainitse kolme asiaa, jotka
saivat Mefibosetin
tuntemaan itsensä
hyödyttömäksi ja pelkäämään
Daavidin edessä.

Millä tavalla me olemme
Jumalan,
taivaallisen Kuninkaan,
vihollisia?

Millä tavalla olemme köyhiä
Jumalan edessä?

Millä tavalla olemme rampoja
Jumalan silmissä?

Nimeä kolme asiaa,
jotka Daavid antoi
Mefibosetille.

Nimeä kolme asiaa,
jotka Jumala antaa meille,
kun tulemme hänen luokseen
Jeesuksen kautta.

Psalmi 23:5

Minkä ikäinen Mefiboset oli
pudotessaan?

Minkä lupauksen Daavid
oli antanut Jonatanille?

Daavid 2 Kysymykset Oppitunti 4

Miksi Absalom oli
niin suosittu?

Anna esimerkki siitä,
mitä tarkoittaa
vanhempia tai opettajaa vastaan
kapinointi.

Minkä huonon neuvon Husai
antoi Absalomille?

Mitä Absalom sanoi pettääkseen
Daavidia,
kun hän tahtoi lähteä
Jerusalemista aloittaakseen
kapinan?

Nimeä neljä ihmistä, joita
vastaan miehet ja naiset tai
pojat ja tytöt
saattavat kapinoida.

Miksi Daavid oli surullinen,
kun Ahitofel liittyi Absalomiin?

Mikä oli Husain tehtävä?

Miksi Daavid ei lähtenyt
taisteluun
armeijan mukana?

Absalomin kapinointi päättyi
hyvin surullisella tavalla.
Miten hän kuoli?

Psalmi 23:5
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Miksi Daavid keräsi suuria määriä
puuta, kiviä, kultaa ja hopeaa?

Miksi Jumala sanoi Daavidille,
ettei hän tulisi rakentamaan
temppeliä,
vaan hänen poikansa?

Miten muuten Daavid auttoi
temppelin rakennustöiden
valmisteluissa,
paitsi että keräsi materiaalia
ja rohkaisi poikaansa?

Minkä erityisen lupauksen
Jumala antoi Daavidille?

Missä Daavid on nyt?

Mitä Salomon kuoleman jälkeen
tapahtui?

Miten Daavid liittyy
Jeesukseen?

Kuka sanoi: ”Tässä teillä on
enemmän kuin Salomo”?

Milloin Jeesus on koko
ihmiskunnan Kuningas,
jopa niiden, jotka eivät usko
häneen
eivätkä rakasta häntä?

Minkä hyvän neuvon
Daavid antoi
pojalleen Salomolle?

Psalmi 23:6
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