Bibelappen
for barn, 4-8 år
«Bibelappen for barn» er gratis og kan lastes ned fra
App Store og Google Play. Den har over 20 millioner
nedlastinger og er den suverent største Bibel-appen
for barn internasjonalt.
Bibel-appen inneholder 41 av de mest sentrale
bibelfortellingene fra Det gamle og Det nye testamentet. Fortellingene fortelles på tydelig norsk
og etter hvert som fortellingen går framover, byr
appen på animerte illustrasjoner som også er interaktive.
Barna kan også velge å få selve teksten til historien opp i et vindu. Når barna har hørt hele historien, kan de
velge å spille et spill eller kjøre en annen aktivitet med tilknytning til historien. Denne Bibel-appen er et fint supplement til de Bibelhistoriene foreldre kan formidle og det barna lærer i menigheten.
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Lær kirkebok-sangene med strømmetjenester
For mange kan det være vanskelig å lære seg kirkebok-sangene via noter eller
ved å ha flere CD-er.
En minst like god måte er å hente en ferdig spilleliste fra Spotify, Tidal med
flere.
Hent listene her: kirken.no/spillelister-kirkebok
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