
Kuupäev õpetaja teema lisateemad lingid laulud katse mängud meisterdus 
4.09  Suulisest pärimusest Piiblini Õpetaja tunnistus https://www.youtube.com/w

atch?v=OYUOumlbrrM 
https://www.youtube.com/w
atch?v=bro_ZzjCAhw 
https://www.youtube.com/w
atch?v=7tJBch5QtJk 

Oma Piiblit loe 
iga päev. EMK 
LM Lisa 2004 
Jumala Sõna 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=FAdmTzD46Kg 
 
Samamoodi kui vesi levivad 
pärimused 

Saada edasi 
paberirulli, kui 
muusika peatub, 
peab see, kellel rull 
kätte jäi, mängust 
lahkuma 

Värvimispilt.  
EMK LM Lisa Jumala 
Sõna 2004. 1. osa 1. tund 

11.09  Aabrahami kutsumine – Jumal 
tahab sõpra tagasi 

Maailma loomine https://www.youtube.com/w
atch?v=-Se-K3bODVU 
https://www.youtube.com/w
atch?v=0ouqzH9o6rg 
https://www.youtube.com/w
atch?v=-Se-K3bODVU 
 

1) Väike, väike 
lepatriinu.  
2) Oma piiblit loe 
iga päev 
3) On kogu 
maailm tema käes 

Vala mulda läbipaistvasse 
pudelisse ja loksuta,  
Oota päev  - näed eri mulla 
kihte ja lahustunud mullaosi. 
Soovitav, tee oma pudel 
valmis kodus ja vaadelge 
mullakihte sellest, aga lapsed 
võtavad pudelid ja saavad 
kodus kihistumist jälgida. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=VeuQeAxJIjs 

Mõtle välja eri 
kehaasendid kuu, 
päike ja tähed, nii 
kui midagi neist 
nimetad, peavad 
lapsed võtma selle 
kuju, võidab see, 
kes on kõige 
tähelepanelikum 

Aabrahami pliiats. 1. 
Tund 3. Aita Abrahamil 
kotti pakkida 1.5. EMK 
LM Lisa Jumala rahvas 
saab alguse 2006  

18.09  Loti lugu  - Soodom ja 
Gomorra,  

Pattulangemine https://www.youtube.com/w
atch?v=brxb1htwNOo 
https://www.youtube.com/w
atch?v=Ns2HIMOQTs8 
 
 

1) Väike, väike 
lepatriinu 
2) On kogu 
maailm Tema 
käes 

Anna lastele A3 paberid ja eri 
patte nimetades lisage sinna 
värve ja segage neid 
paljakäsi, vaadake, mis 
lõpuks kokku tuleb, kuigi 
patud on algul värvilised, 
peaks korralikult segades 
lõpuks tulema must mass, mis 
ei meeldi kellelegi, visake 
üheskoos patud minema. 

“Paarimäng” 
viljadest ja 
marjadest (peavad 
kokku panema 
taime ja vilja) 

Ingli meisterdamine. 
EMK LM Lisa 2004 
Jumala  Sõna 2.osa 1. 
tund 

25.10  Jaakob ja Eesav - 
esmasünniõigus 

Pärimine ja 
testament, mis need 
on? Kuidas asi 
tänapäeval käib? Lk 
12:13-15 

https://www.youtube.com/w
atch?v=81rFpRsF80c 
https://www.youtube.com/w
atch?v=xAd348C4yyI 
 

1) On kogu 
maailm Tema 
käes 
2) Sõber ära väsi 
rändamise hoos… 
EMK LM Lisa ja 
pildid Jumala 
rahvas saab 
alguse. 2006. 
Tund 6.3 

Vajad haaknõela, muna, 
äädikat, kahte klaasi, kaussi. 
Võta muna ja tee 
ettevaatlikult augud 
mõlemasse muna otsa. Puhu 
muna klaasi tühjaks. Teise 
klaasi pane söögiaadikat ja 
uputa oma munakoor sinna 7-
10 päevaks. Siis see näeb 
välja nagu kilekott, nüüd 
loputa see veega kausis ja 

1)Kes sa oled? – 
lastele kinnitatakse 
selja taha 
piiblitegelaste 
nimed, seistakse 
ringis, laps võib 
küsida jah/ei 
küsimusi, et teada 
saada, kes ta on  
3) Paarimäng 
loomadega –leia 

Läätsedest pilt 4. tund 3; 
Maski valmistamine 
5.tund 2 
EMK LM Lisa ja pildid 
Jumala rahvas saab 
alguse. 2006.  



kuivata- puhu uuesti täis, 
käitub nagu väike õhupall. 
Paralleel pärimisega on, et 
vahel on ilma jäämine 
õnnistuseks ja Jumal võib ka 
eimillestki midagi teha. 

hääle järgi oma 
paariline üles. 

2.10  Mooses ja põlev põõsas – 
Jumal kutsub 

Jumala imed meie 
ümber – leia 
tõestisündinud lugu 

https://www.youtube.com/w
atch?v=g5BQWubuC8g 
https://www.youtube.com/w
atch?v=GuLT4yQXUHg 
 

1) Sõber, öelda 
võin 
2) Vikerkaar 
(Lootuse laulik) 

1) Kiiresti lause ütlemine 
(pagari piparkook, ringi rattad 
ragisevad raudtee rööbastel) 
2) Õun suus rääkimine 

Reastage lapsed 
erinevate näitajate 
järgi (pikkus, vanus, 
sünnipäev, vendade-
õdede arv, 
koduloomade arv) 

Koduteel 2015 oktoober, 
november, detsember - 
tagakaas 

9.10  Teekond läbi kõrbe – Jumala 
telk ja selleks toodud 
ohvriannid 

Tänulikkus ja 
nurisemine 

https://www.youtube.com/w
atch?v=CLnLSYdT0Wc 
https://www.youtube.com/w
atch?v=jDjW8WvFcGQ 
https://www.youtube.com/w
atch?v=vUO022Ib-Kw 
 

1) Jumala 
armastus on nii 
imehea 
2) Sõber, öelda 
võin 
3) Sõber ära väsi 
rändamise hoos… 
EMK LM Lisa ja 
pildid Jumala 
rahvas saab 
alguse. 2006. 
Tund 6.3 

Eraldamine - jäme sool ja 
pipar segada, staatiline elekter 
– plastikust lusikas (villase 
lapiga hõõrutud) tõmbab 
pipra välja 

Rollimängud 
tülisituatsioonide 
lahendamisest 

Tee lauamäng, kus lapsed 
peavad jõudma läbi kõrbe, 
lisa mängu küsimused, 
mis piibliloost ja 
peegeldavad rännaku 
olulisi etappe. 

16.10  Joosua ja Kaaleb – 
maakuulajad – usk Jumalasse 

Köögiviljad ja 
tervislik toitumine – 
keha kui Püha 
Vaimu tempel 
 

https://vimeo.com/1335342
61 

1) Jeesus teab 
minu nime - EMK 
LM Lisa 2006 
Jumala  rahvas 
saab aluse 2. tund) 
2) Jumala 
armastus on nii 
imehea 
 

Mune täis karpide peale 
astumine. Oluline, et oleks 
kartong munakarbid ja laps 
astub sokkis või paljajalu ja 
viib raskuse korraga kogu 
ühele jalale ja siis teisele 

Usaldusmängud 
1) Kinnisilmi 
talutamine 
2) Kukkumine-
püüdmine 

Tehke plastiliinist 
erinevaid vilju 

23.10  Joosua kutsumine ja Jeeriko 
müürid 

Hirmud (foobiad) ja 
nende võitmine  
1 Jh 4:18 

https://vimeo.com/1398377
04 
https://vimeo.com/1377290
72 
 

1) Mu karjane on 
Issand 
2) Nüüd tule 
laulma sa! EMK 
LM Lisa 2007 
Jumala  rahva 

Ping-pongi palli föönil 
hoidmine 

Asjade kiiruse peale 
toomine (riideid) 

1) Teeme koos orkestri - 
EMK LM Lisa 2007 
Jumala  rahva lugu 6. 
Tund 2. meisterdamine 
 



lugu 6. Tund 4 
30.10  Giideon Leiva tegemine https://www.youtube.com/w

atch?v=O9SwQT9VbHs 
 
https://vimeo.com/1332547
70 

1)Kui Jeesus mu 
paadis võin ma 
naerda kesk tormi  
2) Jumal meie 
keskel on kui 
kangelane 

Eri suurustega terad ja  
pähklid anumasse  ja 
loksutada, paiknevad lõpuks 
kihtidena. 

Kella leidmine 
seotud silmadega.  
Väljastpoolt kotti 
kobades asjade ära 
tundmine 

Koos pisikeste 
küpsisetordikeste 
tegemine ühekordsetesse 
tassidesse 

6.11  Hanna palve ja Saamueli 
pühitsemine Jumalale  

Palvetamine – eri 
viisid 

https://www.youtube.com/w
atch?v=uwduCsKf5-c 
https://vimeo.com/1326235
01 
 

1) Räägi Issand 
minuga - EMK 
LM Lisa 2007 
Jumala  rahva 
lugu 2. tund 
2) Mu karjane on 
Issand 
 
 

Täis veeklaas ja papptaldrik – 
keerad tagurpidi, papptadrik 
ära ei tule ja vesi välja ei 
voola. 

Jaga lapsed lasteks 
ja krokodillideks, 
pane maha tekk 
(Moosese korv), 
kuhu lapsed saaavd 
põgeneda 
krokodillide eest. 
Kes kinni püütakse, 
muutub ise 
krokodilliks. 

Palveta ja usalda Jumalat 
EMK LM Lisa 2007 
Jumala  rahva lugu 1. tund 

13.11  Saamueli kutsumine Taevane isa, 
adopteerimine 

https://www.youtube.com/w
atch?v=ra2YS1ph13A 
https://vimeo.com/1384265
34 

1) Oli Moosesel 
üks väike kepp 
(Lootuse laulik) 
2) Räägi Issand 
minuga - EMK 
LM Lisa 2007 
Jumala  rahva 
lugu 2. tund 

Valmista pudelipill, 
klaaspudelitesse eri 
kõrgustega vesi, tekitab eri 
heli 

Telefonimäng, 
Eri loomahääl igale 
lapsele, 2 või 3le 
sama, peavad karja 
kokku saama.  

Värvimispilt ja otsi 
erinevusi EMK LM Lisa 
2007 Jumala  rahva lugu 
1. tund 

20.11  Taaveti võidmine,  Psalm 23 https://www.youtube.com/w
atch?v=QiEPWvr8tFA 
https://vimeo.com/1384265
34 
 

1) Ma olen väike 
karjane VL 559 
2) Oli Moosesel 
üks väike kepp 
(Lootuse laulik) 

Täpsusviskamine – 
paberkuulid kolmel erineval 
kaugusel kaussi. 

a)Lauluvõistlus: 
kaks meeskonda, 
kordamööda 
peavad laulma, 
võidab see, kes 
viimasena laulab 
(Pühapäevakoolis  
õpitud laulu eest 
saab topeltpunktid) 
b)Kristliku laulu 
sõnade kokkupanek  
 

Vii joonega kokku pildid 
ja sõnad 
EMK LM Lisa 2008 
Jeesus õpetab ja jutustab 
tähendamissõnu 1.tund  
Värvimispilt – 
EMK LM Lisa 2008 
Jeesus õpetab ja jutustab 
tähendamissõnu 2.tund  
 

27.11  Sakarias ja ingel Templiteenistus https://www.youtube.com/w
atch?v=FJapAoSzkBY 

1) Esimene 
küünal 

Teeküünlad ujuvad kausis 
(4+1) 

Palli edastamne 
ringis selja tagant – 

Templi tegemine - 
http://www.sojournkids.c



https://www.youtube.com/w
atch?v=B37Mp6mhs3A 

2) Ma olen väike 
karjane VL 559 
 

äraarvamine, kelle 
käes on. 

om/blog/2013/02/solomo
ns-temple-craft-project 

4.12  Maarja ja ingel Juudi pulmakombed 
Riided jne 

https://www.youtube.com/
watch?v=Z1OLLwtCqtM 
https://www.youtube.com/
watch?v=zmyFeeJpQRE 

1) Au Jumalal 
kõrges 
2) Esimene 
küünal 

Valguse murdumine läbi 
klaasprisma (Jeesus maailma 
valgus, sisaldab kõiki 
spektrivärve). Püüame 
küünlaga viia valguse 
pimedasse ruumi ja pimedust 
kotiga valgesse ruumi.  

Arva ära – mitu 
pähklit peos (3-5)? 
Kui õigesti arvatud, 
saab arvaja pähklid 
endale. 

Pruut ja peig EMK LM 
Lisa 2006 Jumala Rahvas 
saab alguse 3. tund 
 
Inglikoor - EMK LM Lisa 
2004 Jumala Sõna 3. tund 
 
Nukkude valmistamine - 
EMK LM Lisa 2004 
Jumala Sõna 1,2,3. tund 
 
 

11.12  Jeesuse sünd  https://www.youtube.com/w
atch?v=zl2HVhwqnMs 

1) Ei au, ei kulda 
vaja ma 
2) Mis ma võiksin 
tuua jõululapsele? 
EMK LM Lisa 
2004 Jumala Sõna 
tund 2 
 

Hõbeda puhastamine – kata 
supitaldrik fooliuniga, tee 
kange soolalahus ja pane 
lusikas sina sisse. 

Too klassi väike 
mängulammas või 
eesel ja palu lastel 
rääkida jõululugu 
nii nagu see loom 
võis seda näha.  

Kuhu Maarja ja Joosep 
lähevad 
EMK LM Lisa 2004 
Jumala Sõna 4 tund 
–  
 

8.01  Siimeon ja Hanna Klooster, munk, 
nunn 

https://www.youtube.com/w
atch?v=SLpEKe_J8Vc 
https://www.youtube.com/w
atch?v=JnHPXBHlzlo 

1) Võin olla Isa 
armas laps -  
EMK LM Lisa 
2006 Jumala 
rahvas saab alguse 
9 tund 
 
2) Kas oled pikk 
või lühike - EMK 
LM Lisa 2003 
Jumal lõi maailma 
7 tund 
 
 

Pimesi majapidamisasjade 
kompimine (kotis) ja 
äraarvamine 

Kingipakk, kus on 
20 paberit ja 
paberite vahepeal 
on väiksed üllatused 
(kristlikud kleepsud, 
inglikommid jne) 

Küünlakorv  
EMK LM Lisa 2004 
Jumala Sõna 1. Osa 2. 
tund 

15.01  Põgenemine Egiptusse Indentiteet Jumalas, 
ära häbene usku. Ap 

https://www.youtube.com/w
atch?v=W-zPR_uRPNM 

1) Jeesus teab 
minu nime 

Õhupall küünla kohal, kui 
vesi sees, siis ei lähe katki – 

Jumal käseb (lapsed 
täidavad ainult 

Idamaised padjad  
EMK LM Lisa 2006 



4:19 https://www.youtube.com/w
atch?v=4OIXmc7ad00 

2) Kas oled pikk 
või lühike - EMK 
LM Lisa 2003 
Jumal lõi maailma 
7 tund 
 

kui meis on Jumala Vaim, siis 
püsime  

Jumala korraldusi) Jumala Rahvas saab 
alguse 7.tund  

22.01  Jeesuse kõrbekiusatused Galilea järv, Jordan 
ja kõrb, 
geograafiline 
piirkond 

https://www.youtube.com/w
atch?v=brxb1htwNOo 
https://www.youtube.com/w
atch?v=x2IH_bync4w 

1) Kui Jeesus mu 
paadis 
2) Võin olla Isa 
armas laps -  
EMK LM Lisa 
2006 Jumala 
rahvas saab alguse 
9 tund 

Vesi ja õli ei segune 
omavahel – kui läheme 
Jumala järel, oleme maailmast 
üleval 

Õpetaja kirjutab 
jutu, kuhu kirjutab 
sisse oma rühma 
laste nimed. Kelle 
nime mainitakse, 
tõuseb ja jookseb 
tiiru ümber õpetaja 

Numbrite järgi pildi 
värvimine EMK LM Lisa 
2004 Jumala Sõna 1.osa 
3.tund 
 
Valmistage rühmaga 
üheskoos piibel, iga 
raamat on tühi tikutoos, 
raamatu seljale kleebivad 
lapsed piibliraamatu nime 
ja siis kaunistavad iga 
valge paberiga üle 
kleebitud piibli vastavalt 
antud raamatu 
temaatikale.  

29.01  Jüngrite kutsumine Elukutsed https://www.youtube.com/w
atch?v=x2IH_bync4w 

1) Ikka veel, ikka 
veel 
2) Ainult see, kes 
vaatab elu 
lähedalt 
 

Keedumuna pudelisse 
ajamine vaakumiga (põlev 
pabeririba piimapudelisse, siis 
muna tagumine pool ees 
pudelisuule, läheb sisse). 

Magnetiga kalade 
õngitsemine – 
magnetiga nöör 
(õng), kalad 
kirjaklambritega. 

Valmistame jüngri nukud  
EMK LM Lisa 2005 
Vaikne nädal 3 tund 

05.02  Jeesus ja Nikodeemus Uuestisünd 
Sünniime 

 
https://www.youtube.c
om/watch?v=tbBmpa
DBizA 

1) Sõber ära väsi 
rändamise hoos 
EMK LM Lisa 
2006  Jumala 
rahvas saab alguse 
6. tund 
2) Ainult see, kes 
vaatab elu 
lähedalt 
 

Kuidas anda esmaabi – 
südame massaaž 

Õpeta lastele mõned 
trikid 
Näiteks 
sidrunihappega 
kirjutamine/joonista
mine – kuuma 
triikaraua all tuleb 
nähtavale 

Tähe voltimine  
EMK LM Lisa 2004 
Jumala Sõna 4. tund 
 

12.02  Marta ja Maarja Külalislahkus, 
sõprus 

https://www.youtube.com/w
atch?v=KAWnoLCPdSo 

1) Sõber öelda 
võin 

Anna kõikidele lastele komm 
ja palu tal see oma sõbrale 

Kordamismäng – 
lugu jutustatakse 

Valmistame rõõmu EMK 
LM Lisa 2002 Jeesuse 



2) Kas oled pikk 
või lühike 

edasi anda. Jälgi, et iga laps 
saaks edastatud kommi 

uuesti ja lapsed 
näitavad 
emotsioone 
meisterdatud 
nägudega 

elu. 5. tund 
 

19.02  Jeesus ja Samaaria naine Kuidas arenes 
veevärk – esimene 
kanalisatsioon, vee 
tähtsus 

https://www.youtube.com/w
atch?v=vZhf_ZBp2hw 

1) Ikka veel, ikka 
veel 
2) Ainult see, kes 
vaatab elu 
lähedalt 

Torgi pliiatsid läbi veega 
täidetud pealt suletava 
kilekoti, kui surud terava 
otsaga pliiatsi läbi koti, vesi 
jääb sisse 

Meisterdage plakat 
pühapäevakooli 
ürituseks  ja kutsed 
 

Kaevud 
EMK LM Lisa 2006 
Jumala rahvas saab alguse 
3 tund 
 

26.02  Halvatu tervendamine – 
Betsaida tiigi  

Inglid –Billy 
Graham 

https://www.youtube.com/w
atch?v=TJj62dQ3kto 

1) Süda määrdub 
nii, et sa ei 
märkagi 
2) Kas oled pikk 
või lühike 

Valged nelgid panna 
toiduvärviga (1tl) topsi, paari 
tunni jooksul muudavad lilled 
värvi  

Usaldusmängud – 
pimeda talutamine 

Abivajaja ja abivahend 
EMK LM Lisa 2005 
Kiriku sünd 3. tund 
 

05.03  Lesknaise poja äratamine 
surnuist 

Arstid ja meditsiin https://www.youtube.com/w
atch?v=FOp8VC6AdhE 

1)Vikerkaar – 
Piret Rips 
(Lootuse laulik) 
2)Oli Moosesel 
üks väike kepp 
(Lootuse laulik) 

Apteegist külma ja kuuma 
kott – valad sisu taldrikule, 
valad peale kuuma vett ja 
hakkab kasvatama torni 

Õigete/valede 
väidete mäng – 
lapsed jooksevad 
ei/jaa sektorisse 

1) Pärlivärava 
meisterdamine- helesinine 
kartong, sellele kleepida 
värav ja kaunistada 
pärlitega 
2)Risti meisterdamine ja 
kas see elu või surma 
sümbol 

12.03  Lesknaise ohvriand Kümnis  
Malaki 

https://www.youtube.com/w
atch?v=ri4irQql68k 

1) Hoosianna - 
EMK LM Lisa 
2005  Vaikne 
nädal 1. tund 
2) Kuningate 
Kuningas, austus, 
halleluuja 
 

Täida klaas minaraalveega, 
pane sisse mustikad, lisa 
teelusikas naatriumi (või 
kihiseb joogitablett) – 
mustikad hakkavad üles-alla 
hüppama 

Hunnik nööpe 
visatakse põrandale, 
kes kogub enam, on 
võitja 

Rahakassa 
EMK LM Lisa 2002 
Jeesuse elu 7. tund 
 

19.03  Maksuraha küsimus Variserid ja tölnerid https://www.youtube.com/
watch?v=YM2cHFls2Dg 

1) On taevas 
kummalist valgus 
(Lootuse laulik) 
2) Jumal pole 
surnud 

Kolm veeklaasi – muna 
kõrgus lähtuvalt soola 
kontsentratsioonist- 
Usk kandis Jeesuse läbi 

Mõtle välja 
rahakulutamismäng, 
kasuta salvräti 
rahasid 

Eri riikide rahad paberi 
alla ja pliiatsiga 
joonistame paberil, raha 
tuleb nähtavale 

26.03  Kümme pidalitõbist  aids Kas sina oled hea - 
https://www.youtube.com/w
atch?v=Ns2HIMOQTs8 

1) Paike täna 
säravam kui ikka 
2) Jumal pole 

Vahtplastist kohvitops panna 
supikaussi, kus atsetoon, see 
sulab sinna sisse  

Haavade sidumine 
ja haigete ravimine 
 

Tänupalvekett 
EMK LM Lisa 2003 
Jumal lõi mailma 2. tund 



surnud Iga laps kirjutab tänusõna 
ühele ribale, nendest 
tehakse rõngaskett 

02.04  Andestusest ja armastusest, 
Peetruse küsimus, lõuna 
variseri juures (Piiblilood 388) 

Kohtusüsteem https://www.youtube.com/w
atch?v=QNqACNLzAQ0 

1) Anna mul 
vana-aja usku 
2) Süda määrdub 
nii… 

Teeme vulkaani – Asetame 
supikaussi koonusekujulise 
paberist vulkaani. Sinna sisse 
paneme sooda ja 
nõudepesuvahendi. Katset 
tehes valame äädika peale ja 
koonusekujulise asja (lehtri) 
seest pulbitseb välja laava 

Lapsed joonistavad 
lugu korrates 
erinevad tegelased 
ja olustiku ühisele 
paberile 

1)Värvimispilt EMK LM 
Lisa 2008 Jeesus jutustab 
ja õpetab tähendamissõnu 
3. Tund 
2) Mis väärib karistust? 
EMK LM Lisa 2008 
Jeesus jutustab ja õpetab 
tähendamissõnu 4. tund 
 
 

09.04  Palmipuudepüha, templi 
puhastamine 

Veoloomad ja nende 
tähtsus, mis olid 
prestiižikad 

https://www.youtube.com/w
atch?v=-WTDPbwnJDk 

1) Taevas on 
imeline paik;  
2) Kuidas mina 
pääsen taevasse 

Pane pudeli põhja natuke 
vett. Keera pudelile kork 
peale. Pumpa pudelit. Tee 
kork lahti. Pumpa pudeli 
sisse natuke suitsu. Pane 
uuesti kork kinni ja pumpa. 
Pudeli sisse tekivad pilved. 

Ma ei ole kunagi 
(ringi keskel laps 
ütleb midagi, mida 
ta ei teinud. Kõik 
lapsed, kes on 
nimetatud asja 
teinud, vahetavad 
kohad, keskmine 
püüab kohta saada) 

1)Meisterdame papist 
eesli 
EMK LM Lisa 2005 
Vaikne nädal 1. Tund.  
2)Värvimispilt 
EMK LM Lisa 2005 
Vaikne nädal 2. Tund.  
 
  

16.04  Jeesuse ristilöömine ja 
ülestõusmine 

Rist, kala, Inri jt 
kristlikud sümbolid 

https://www.youtube.com/w
atch?v=7jkRFQxJopU 

1)Kuidas mina 
pääsen taevasse? 
2)Kuningate 
kuningas (Lootuse 
laulik) 

Viipekeelne kuldsalm 
EMK LM Lisa 2005 Vaikne 
nädal 6. Tund.  
 

Taevapusle tükid on 
ruumi pära peidetud 
– lapsed otsivad 
tükid ja panevad 
pildi kokku. 

1)Risti meisterdamine  
EMK LM Lisa 2005 
Vaikne nädal 6. tund.  
2)Tühi haud - EMK LM 
Lisa 2005 Vaikne nädal 7. 
Tund.  
3)Munade värvimine 
 

23.04  Jeesus ilmub jüngritele 
Jeruusalemmas 

Röntgen, hea ja halb 
vaimne maailm 

https://www.youtube.com/w
atch?v=_aVicWNcrKU 

1)Jumal pole 
surnud 
2)Päike täna 
säravam kui ikka 

Nähtamatuks muutuv tint 
trikipoest-tint haihtub 5 min 
jätmata plekki 

Pane 10 asja lauale, 
kõik jätavad asjad 
meelde, keegi läheb 
ukse taha ja peab 
tagasi tulles arvama, 
mis on kadunud. 

1)Jüngrite valmistamine 
EMK LM Lisa 2005 
Vaikne nädal 3. Tund.  
2)Mis sobib ja mis ei sobi 
kirikusse?  
3)EMK LM Lisa 2005 
Vaikne nädal 2. Tund. 
 

30.04  Pauluse pöördumine Kristlaste tagakius https://www.youtube.com/w 1)Jumal pole Vajad vaigunööri ja Teeme kaardid, kus Valmista Antiookia linn 



atch?v=neeCR_AH2xw surnud 
2)Kui Jeesus mu 
paadis 
 

alumiiniumist varrast, leia 
tasakaalupunkt, sealt alates 
kata üks pool vardast vaiguga, 
see aitab sul saada tõeliselt 
hea kõla, kata vaiguga ka oma 
käsi, nüüd kiirelt tõmba 
vaigutatud käega üle 
vaigutatud poole tekib väga 
kõrge heli 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=omv_Orx3A20 

on maad, kus 
kristlasi 
tagakiusatakse ja 
õpetame lapsi nende 
eest palvetama 

ja nimeta see 
Damaskuseks 
EMK LM Lisa 2005 
Kiriku sünd 2. Tund. 

7.05  Paulus ja Siilas (472) ülistus https://www.youtube.com/w
atch?v=eiesZl_uQSA 

1)Mu Jumal on 
suur, nii tugev nii 
võimas 
2) Jumala 
armastus on nii 
imehea 

Vajad vee geeliga täidetud 
niiskust imavaid 
pärleid(nahktoodetega 
tavaliselt kaasas). Vala need 
kaussi, vala seejärel vesi 
kaussi, paari tunni päerast on 
need pärid imenud 0.5 l 
pudeli vett. Kallame nüüd neil 
uuesti vee. Mis juhtub, 
pärlikesed kaovad ja on ülalt 
nähtamatuks.  
Jumal võib meid kaitsta ja 
kurjale nähtamatuks muuta. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=omv_Orx3A20 - 2. 
katse 

 Värvimispilt  
 EMK LM Lisa 2005 
Kiriku sünd 6. Tund 

14.05  Paulus ja Barnabas 
väljaläkitamine 

misjonärid https://www.youtube.com/w
atch?v=vHsNqPoONjo 

1)Kuningate 
kuningas (Lootuse 
laulik) 
2)Mind Jumal 
armastab, teda 
palun ma 

Vajad õhupalle ja knopkasid 
ning siledat pinda. Suru 
õhupall ühele knopkale, see 
puruneb pauguga. Kasuta 
nüüd palju knopkasid, pane 
kõik otstega ülespidi ja on 
koos, suru nüüd õhupalli ja 
midagi ei juhtu. Ühtsuses on 
jõud 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=omv_Orx3A20 - 3.katse 

 Sõna kristlane 
EMK LM Lisa 2005 
Kiriku sünd 6. Tund 
 

 


