
Kuupä

ev 

õpetaj

a 

teema lisateemad lingid laulud katse mängud meisterdus 

1  Piibel  on eriline raamat Kirjakunsti 

teke, eri 

kultuurides, 

milline 

https://www.youtube.com/watch?

v=sNXIvdCEfPs 

https://www.youtube.com/watch?

v=_GPO0_Ly5LU 

‘https://www.youtube.com/watch

?v=G-Mnq_sqMus 

https://www.youtube.com/watch?

v=uppjUEzOwOg 

https://www.youtube.com/watch?

v=2oGTCyQp67A 

Lisa Oma Piiblit 

loe iga päev. 

EMK LM Lisa 

2004 Jumala Sõna 

 

Kivi ja švammi 

katse 

Sirutamise mäng - EMK 

LM Lisa 2004 Jumala 

Sõna 1 tund lk 8 

Pildid: - värvilk 

Laterna valmistamine - 

EMK LM Lisa 2004 Jumala 

Sõna 1 (2 varianti) 

 

2  Maailma loomine – piiblilood 

raamatust 14-18 

 

Tutvustame 

maailma 

loomi, kes kus 

elab 

Link lastelehel, mida vaadata 

http://lasteleht.ee/jutud/kuidas-

maailm-alguse-sai 

1) Väike, väike 

lepatriinu.  

2) Oma piiblit loe 

iga päev 

3)On kogu 

maailm tema käes 

Täida klaas kihiseva 

mineraalveega, pane 

mõned mustikad 

sinna sisse,( nad 

hakkavad üles alla 

liikuma) lisa natuke 

Na pulbri lisades 

hakkab vesi veelgi 

enam vahutama ja 

marjad liiguvad 

kiiremini. Marju 

kergitab CO2 

1) Kaks võistkonda, 

tulevad võtavad pildi ja 

peavad tegema looma 

halt( kui vale hääl võib 

vastata teine meeskond) 

Saavad punkte 

2) nimeta loomi, 

putukaid ja linde, kui on 

tegu , maismaaelukaga, 

siis kükki, kui lendava 

isendiga püsti ja käed 

üles 

3) Saba panemine 

looma pildile – silmad 

kinni kordamööda 

võistkondadest tullakse 

saba panama. 

Ppildiraami alus ja sinitarraga 

peale - EMK LM Lisa 2004 

Jumala Sõna 3. tund  

 

3  Pattulangemise lugu – Piiblilood 

lk 18-20 

  

Viljapuud ja 

viljad 

1) http://lasteleht.ee/jutud/mida-

tegid-aadam-ja-eeva-valesti 

2) Egle saadab teise lingi juurde 

1) Väike, väike 

lepatriinu 

2) On kogu 

maailm Tema 

käes 

Kaaliumpermangan

aat läbipaistvatesse 

plastiktopsidesse – 

paar tera värvib 

kogu vee 

1) “Mis on kadunud” 

(kuni 10 puuvilja-marja, 

üks võetakse ära, laps 

peab teadma, mis on 

puudu. 

2) “Paarimäng” 

viljadest ja marjadest. 

Ussikeste meisterdamine - 

EMK LM Lisa 2003 Jumal lõi 

maailma 7. tund 

4  Noa laev Loomad-

linnud 

Eri laevad läbi 

http://lasteleht.ee/jutud/noa-lugu 

 

1) Vikerkaar 

2) On kogu 

maailm Tema 

Ujub-upub 

(veekausis kivi, 

svamm, paber, 

1) Titanic 

2) Vesi-taevas-maa 

3) Paarimäng 

Laev ja loomad seal sees - 

EMK LM Lisa 2004 Jumala  

Sõna 2. tund  

https://www.youtube.com/watch?v=sNXIvdCEfPs
https://www.youtube.com/watch?v=sNXIvdCEfPs
https://www.youtube.com/watch?v=_GPO0_Ly5LU
https://www.youtube.com/watch?v=_GPO0_Ly5LU
https://www.youtube.com/watch?v=uppjUEzOwOg
https://www.youtube.com/watch?v=uppjUEzOwOg
http://lasteleht.ee/jutud/mida-tegid-aadam-ja-eeva-valesti
http://lasteleht.ee/jutud/mida-tegid-aadam-ja-eeva-valesti
http://lasteleht.ee/jutud/noa-lugu


ajaloo käes plastic) loomadega  

5  Paabeli torn Erinevad 

keeled 

https://www.youtube.com/watch?

v=WFbmVxh9wmk 

https://www.youtube.com/watch?

v=b_jjPXRwYzM 

1) Sõber, öelda 

võin 

2) Vikerkaar 

1) Kiiresti lause 

ütlemine (pagari 

piparkook, ringi 

rattad ragisevad 

raudtee rööbastel) 

2) Õun suus 

rääkimine 

Reastage erinevate 

näitajate järgi (pikkus, 

vanus, vendade-õdede 

arv, koduloomade arv) 

1) Teekarpidest tornide 

ehitamine 

2) Naeltest pilt 

3) Jeesus armastab kõiki lapsi - 

EMK LM Lisa 2008 Jeesuse elu 

3. tund 

 

6  Abrahami ja Loti lugu – 36, kõik 

ei ole nii nagu paistab, Jumalaga 

koos me oleme võitjad 

Tülide 

lahendamine 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=pQ48ECXtiSw 

https://www.youtube.com/watch?

v=bl5xljEf0PI 

1) Jumala 

armastus on nii 

imehea 

2) Sõber, öelda 

vüin 

Eraldamine - jäme 

sool ja pipar, 

staaliline elekter – 

plastikust lusikas 

(villase lapiga 

hõõrutud) tõmbab 

pipra välja 

Rollimängud 

tülisituatsioonide 

lahendamisest 

Lammas - EMK LM Lisa 2004 

Jumala Sõna 3. tund 

 

7  Iisak – ime läbi sündimine Usaldus, 

saladused, 

tagarääkimine 

https://www.youtube.com/watch?

v=qLWM4rha_vk 

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 

Usaldusmängud 

1) Kinnisilmi 

talutamine 

2) Kukkumine-

püüdmine 

Ingel - EMK LM Lisa 2006 

Jumala  rahvas saab aluse 2. 

tund 

 

8  Jaakobi lemmikpoeg Joosep – 

Jumal kõneleb unenägude läbi: 

Joosep pere keskel, vangis 

unenägude seletamine ja vaarao 

unenäod 

Mis toimub 

ajus? 

https://www.youtube.com/watch?

v=FOoieyA47i0 

https://www.youtube.com/watch?

v=SUXAjGijZ0s 

https://www.youtube.com/watch?

v=uQHz1Fqvx5k 

https://www.youtube.com/watch?

v=jAkrrvufd_s 

https://www.youtube.com/watch?

v=bErzoRgaCXI 

https://www.youtube.com/watch?

v=RAMqfq_G4Ms 

https://www.youtube.com/watch?

v=bLHutEdVEH4 

 

1) Mu karjane on 

Issand 

2) Jeesus teab 

minu 

Ping-pongi palli 

föönil hoidmine 

Asjade kiiruse peale 

toomine (riideid) 

1) Kirju kuub - EMK LM Lisa 

2006 Jumala  rahvas saab aluse 

7. tund 

2) Ole ettevaatlik - EMK LM 

Lisa 2006 Jumala  rahvas saab 

aluse 8. tund 

3) Kroon  - Ingel - EMK LM 

Lisa 2006 Jumala  rahvas saab 

aluse 9. tund 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WFbmVxh9wmk
https://www.youtube.com/watch?v=WFbmVxh9wmk
https://www.youtube.com/watch?v=pQ48ECXtiSw
https://www.youtube.com/watch?v=pQ48ECXtiSw
https://www.youtube.com/watch?v=FOoieyA47i0
https://www.youtube.com/watch?v=FOoieyA47i0
https://www.youtube.com/watch?v=SUXAjGijZ0s
https://www.youtube.com/watch?v=SUXAjGijZ0s
https://www.youtube.com/watch?v=uQHz1Fqvx5k
https://www.youtube.com/watch?v=uQHz1Fqvx5k
https://www.youtube.com/watch?v=jAkrrvufd_s
https://www.youtube.com/watch?v=jAkrrvufd_s
https://www.youtube.com/watch?v=bErzoRgaCXI
https://www.youtube.com/watch?v=bErzoRgaCXI
https://www.youtube.com/watch?v=RAMqfq_G4Ms
https://www.youtube.com/watch?v=RAMqfq_G4Ms


9  Mooses lapsena Elu Egiptuses 

vanal ajal, 

adopteerimine 

https://www.youtube.com
/watch?v=feBkHVtAdRY 

1) Kui Jeesus mu 

paadis 

2) Mu karjane on 

Issand 

 

 

Täisveeklaas 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 pögeneda 

krokorillide eest. Kes 

kinni püütakse, muutub 

ise krokodiliks. 

 

10  Mooses viib rahva tõotatud 

maale, 10 käsku 

Kõrb https://www.youtube.com/watch?

v=YyMPvGnRyGg 

https://www.youtube.com/watch?

v=XgsWs3Wfepk 

https://www.youtube.com/watch?

v=TK57RiMqTdk 

https://www.youtube.com/watch?

v=UH4QYB4iG50 

1) Oli Moosesel 

üks väike kepp 

(Lootuse laulik) 

2) Kui Jeesus mu 

paadis 

 

Supitaldrikusse 

vesi, vee peale 

piprapuru, 

nõudepesuvahendig

a näpp sisse ja pipar 

läheb laiali, nagu 

vesi Kõrkjameres 

“Peremees võttis naise” 

viisil Mooses võttis, 

naise, naine lapse, laps 

rahva, rahvas loomad 

1) Kivile 10 käsu kleepimine 

2) 

 
11.  Taavet ja Koljat Sõjad ja relvad https://www.youtube.com/watch?

v=O7phn_d0Cok 

1) Ma olen väike 

karjane VL 559 

2) Oli Moosesel 

üks väike kepp 

(Lootuse laulik) 

Täpsusviskamine – 

paberkuulid kolmel 

erineval kaugusel 

kaussi. 

Anna kroon edasi - 

EMK LM 2007 Jumala  

rahva lugu 5. tund, õp 

vihik lk 29. 

 

Krooni meitserdamine - EMK 

LM Lisa 2006 Jumala  rahvas 

saab aluse 9. tund 

 

12.  Ingel ilmub Maarjale ja Maarja 

Eliisabeti juures, Joosepile ilmub 

ingel 

Advendikombe

d 
http://lasteleht.ee/jutud/je
esuse-sunnilugu 
 

1) Esimene 

küünal 

2) Ma olen väike 

karjane VL 559 

 

Teeküünlad ujuvad 

kausis (4+1) 

Palli edastamne ringis 

selja tagant – 

äraarvamine, kelle käes 

on. 

Oma rühmale jõukohase ingli 

valmistamine. Mõned näited: 

EMK LM Lisa 2004 Jumala 

Sõna 3. tund 

13  Jeesuse sünnilugu: reis 

petlemma, karjased, targad 

Jõulukombed https://www.youtube.com
/watch?v=fwUlbghnPWo 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=qSKvlgEbwC4 
 

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. 

Inglikoor - EMK LM Lisa 2004 

Jumala Sõna 3. tund 

 

Nukkude valmistamine - EMK 

LM Lisa 2004 Jumala Sõna 

1,2,3. tund 

 

Kuhu Maarja ja Joosep lähevad 

 – EMK LM Lisa 2004 Jumala 

Sõna 4 tund 

 

https://www.youtube.com/watch?v=feBkHVtAdRY
https://www.youtube.com/watch?v=feBkHVtAdRY
https://www.youtube.com/watch?v=YyMPvGnRyGg
https://www.youtube.com/watch?v=YyMPvGnRyGg
https://www.youtube.com/watch?v=XgsWs3Wfepk
https://www.youtube.com/watch?v=XgsWs3Wfepk
https://www.youtube.com/watch?v=TK57RiMqTdk
https://www.youtube.com/watch?v=TK57RiMqTdk
http://lasteleht.ee/jutud/jeesuse-sunnilugu
http://lasteleht.ee/jutud/jeesuse-sunnilugu
https://www.youtube.com/watch?v=fwUlbghnPWo
https://www.youtube.com/watch?v=fwUlbghnPWo
https://www.youtube.com/watch?v=qSKvlgEbwC4
https://www.youtube.com/watch?v=qSKvlgEbwC4


  Vaheaeg –lastemisjoni või lapsed 

Eestis materjalid 

      

14.  Kolm kuningat ja põgenemine 

egiptusesse 

Kalender ja 

selle 

nihkumine 

http://lasteleht.ee/jutud/m
e-kolmekesi-tuleme 
 

1) Ei au, ei kulda 

vaja ma 

2) Mis ma võiksin 

tuua jõululapsele? 

3) Täheke 

teaevast 

 

Hõbeda 

puhastamine – kata 

supitaldrik 

fooliuniga, tee 

kange soolalahus ja 

pane lusikas sina 

sisse. 

Kingipakk, kus on 20 

paberit ja paberite 

vahepeal on väiksed 

üllatused (kristlikud 

kleepsud, inglikommid 

jne) 

Kuidas targad leidsid tee – 

EMK LM Lisa 2004 Jumala 

Sona 4 tund 

 

Tähe voltimine - EMK LM Lisa 

2004 Jumala Sona 4 tund 

 

15  12-aastane Jeesus templis: Jeesus 

oli Jumala tarkust täis, õpi sina 

ka! 

Sõnakuulelikk

us vanematele 

http://lasteleht.ee/multikad/jooksu

poiss 

https://www.youtube.com/watch?

v=j2vH6h8JR4k 

1) Võin olla Isa 

armas laps -  

EMK LM Lisa 

2006 Jumala 

rahvas saab alguse 

9 tund 

 

2) Kas oled pikks 

või lühike - EMK 

LM Lisa 2003 

Jumal lõi maailma 

7 tund 

 

 

Pimesi 

majapidamisasjade 

kompimine (kotis) 

ja äraarvamine 

Jumal käseb (lapsed 

täidavad ainult Jumala 

korraldusi) 

Värvimispilt - EMK LM Lisa 

2002 Jeesuse elu 1 tund 

 

16  Ristija Johannes ja Jeesuse 

ristimine 

Ristimise 

tähendus 

https://www.youtube.com/watch?

v=rhM8iEopRd8 

1) Jeesus teab 

minu nime 

2) Kas oled pikks 

või lühike - EMK 

LM Lisa 2003 

Jumal lõi maailma 

7 tund 

 

Õhupall küünla 

kohal, kui vesi sees, 

siis ei lähe katki – 

kui meis on Jumala 

Vaim, siis püsime  

Õpetaja kirjutab jutu, 

kuhu kirjutab sisse oma 

rühma laste nimed. 

Kelle nime mainitakse, 

tõuseb ja jookseb tiiru 

ümber õpetaja 

Tuvi voltimine - EMK LM Lisa 

2002 Jeesuse elu 2. tund 

 

17  Peetruse kutsumine Kalandus 

(Elu Jeesuse 

Kristuse ajal) 

https://www.youtube.com/watch?

v=60YCt10Zgyo 

https://www.youtube.com/watch?

v=tJGxaRFc-fA 

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 

Magnetiga kalade 

õngitsemine – 

magnetiga nöör (õng), 

kalad kirjaklambritega. 

Meistserdada kalad ja õnged 

http://lasteleht.ee/jutud/me-kolmekesi-tuleme
http://lasteleht.ee/jutud/me-kolmekesi-tuleme
http://lasteleht.ee/multikad/jooksupoiss
http://lasteleht.ee/multikad/jooksupoiss
https://www.youtube.com/watch?v=60YCt10Zgyo
https://www.youtube.com/watch?v=60YCt10Zgyo


18  5 leiba ja kaks kala Imed, kaks 

vastandlikku 

vaimset 

maailma 

https://www.youtube.com
/watch?v=ngbmQI2sBIo 
 

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). 

Õpeta lastele mõned 

trikid 

Näiteks sidrunihappega 

kirjutamine/joonistamin

e – kuuma triikaraua all 

tuleb nähtavale 

Martsipanikommide tegemine – 

kuivatatud puuvilja 

martsipanisse mähkimine 

14.02  Halastaja samaarlane ja 

kuldreegel 

Kuidas 

reageerida 

õnnetuse korral 

– 112 

helistamine, 

esmaabi 

õpetamine 

http://lasteleht.ee/jutud/h
alastaja-samaarlane 
multi 
https://www.youtube.com
/watch?v=A8VRSFuFDGk 
lego 
https://www.youtube.com
/watch?v=L3GJCK4Wy-0 
26 min 
https://www.youtube.com
/watch?v=_v-aSmzG668 
ingl keel – näitlejad 
https://www.youtube.com
/watch?v=Y4q_4rbl9X0 
 

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 

Kordamismäng – lugu 

jutustatakse uuesti ja 

lapsed näitavad 

emotsioone 

meisterdatud nägudega 

1) Kurb nägu, rõõmus nägu - 

EMK LM Lisa 2008  Jeesus 

õpetab ja jutustab 

tähendamissõnu 4. tund 

2) Millist abi annad abivajajale 

- EMK LM Lisa 2008  Jeesus 

õpetab ja jutustab 

tähendamissõnu 6. tund 

21.02  Hea karajane kadunud lamba 

näitel 

Hoolimine, 

märkamine, 

Karjase 

elukutse 

https://www.youtube.com
/watch?v=RJ8T0asDtcI 
https://www.youtube.com
/watch?v=iKnU6m1bFmc 
https://www.youtube.com
/watch?v=HZGRubkzUHw 
joonis 
https://www.youtube.com
/watch?v=JY7bKyhHGVM 

1) Ma olen väike 

karjane 

2) Mu karjane on 

Issand 

Lammaste 

kõrgushüpe (lapsed 

hüppavad üle nööri) 

Karjasel seotakse 

silmad kinni, lambad 

seisavad ja teevad mää, 

karjane otsib hääle 

peale üles.  

 

Loomahäälet järgi õige 

karja leidmine - EMK 

LM Lisa 2006  Jumala 

rahvas saab alguse 6. 

tund 

Lamba meisterdamine 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ngbmQI2sBIo
https://www.youtube.com/watch?v=ngbmQI2sBIo
http://lasteleht.ee/jutud/halastaja-samaarlane
http://lasteleht.ee/jutud/halastaja-samaarlane
https://www.youtube.com/watch?v=A8VRSFuFDGk
https://www.youtube.com/watch?v=A8VRSFuFDGk
https://www.youtube.com/watch?v=L3GJCK4Wy-0
https://www.youtube.com/watch?v=L3GJCK4Wy-0
https://www.youtube.com/watch?v=L3GJCK4Wy-0
https://www.youtube.com/watch?v=L3GJCK4Wy-0
https://www.youtube.com/watch?v=_v-aSmzG668
https://www.youtube.com/watch?v=_v-aSmzG668
https://www.youtube.com/watch?v=_v-aSmzG668
https://www.youtube.com/watch?v=Y4q_4rbl9X0
https://www.youtube.com/watch?v=Y4q_4rbl9X0
https://www.youtube.com/watch?v=RJ8T0asDtcI
https://www.youtube.com/watch?v=RJ8T0asDtcI
https://www.youtube.com/watch?v=iKnU6m1bFmc
https://www.youtube.com/watch?v=iKnU6m1bFmc
https://www.youtube.com/watch?v=HZGRubkzUHw
https://www.youtube.com/watch?v=HZGRubkzUHw
https://www.youtube.com/watch?v=JY7bKyhHGVM
https://www.youtube.com/watch?v=JY7bKyhHGVM


inglise 
https://www.youtube.com
/watch?v=094upaf4BME 
http://lasteleht.ee/jutud/t
ahendamissona-kadunud-
lambast 
 

28.02  Pime Bartimeus Silma ehitus Pime näeb - subtiitritega 
http://lasteleht.ee/jutud/m
a-naen 
 

1) Ikka veel, ikka 

veel 

2) Ainult see, kes 

vaatab elu 

lähedalt 

 

Plastpulgake õlis  Usaldusmängud – 

pimeda talutamine 

Päikseprillide meisterdamine 

06. 03  Variser ja tölner Enesehinnang https://www.youtube.com
/watch?v=Ufe6zouTq8g 

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  

Õigete/valede väidete 

mäng – lapsed 

jooksevad ei/jaa 

sektorisse 

Enesehinnangu puu 

13.03  Majaehitjate lugu, sool, 

varanduse põllu lugu  

Taevariik Tähendamissõna - 2 
majaehitajat – suursilm 2 
https://www.youtube.com
/watch?v=VlPMld7ScU0 
Tähendamissõna - 2 
majaehitajat – suursilm 1 
https://www.youtube.com
/watch?v=CXWHLB1f6_U 
Tähendamissõna - 2 
majaehitajat – lego 
https://www.youtube.com
/watch?v=TAlLVIHZIzU 
Tähendamissõna - 2 
majaehitajat 

1) Mees ehitas 

2) Maja ei saa 

ehitada 

Apteegist külma ja 

kuuma kott – valad 

sisu taldrkule, valad 

peale kuuma vett ja 

hakkab kasvatama 

torni 

Lapsed seisavad ringis 

mängujuhi suunas ja 

kolmekesi või peavad 

maja kokku saama – 

kesmine katuse, 

külgmised aknad või 

torni, kesmine kükitab 

(teeb torni ukse) ja 

külgmised panevad 

kahelt poolt käed üles. 

Väikese maja ehitamine 

pappkastist – uksed, aknad, 

võib ka mööblit sisse panna 

 

Millist abi annad abivajajale - 

EMK LM Lisa Jumala Sõna 2. 

Tund 

 

Kes millises majas elab - 

EMK LM Lisa 2004  Jumala 

Sõna 2. Tund 

 

Kaks majaehitajat - 

EMK LM Lisa 2004  Jumala 

Sõna 2. tund 

https://www.youtube.com/watch?v=094upaf4BME
https://www.youtube.com/watch?v=094upaf4BME
https://www.youtube.com/watch?v=094upaf4BME
https://www.youtube.com/watch?v=094upaf4BME
http://lasteleht.ee/jutud/tahendamissona-kadunud-lambast
http://lasteleht.ee/jutud/tahendamissona-kadunud-lambast
http://lasteleht.ee/jutud/ma-naen
http://lasteleht.ee/jutud/ma-naen
https://www.youtube.com/watch?v=Ufe6zouTq8g
https://www.youtube.com/watch?v=Ufe6zouTq8g
https://www.youtube.com/watch?v=VlPMld7ScU0
https://www.youtube.com/watch?v=VlPMld7ScU0
https://www.youtube.com/watch?v=CXWHLB1f6_U
https://www.youtube.com/watch?v=CXWHLB1f6_U
https://www.youtube.com/watch?v=TAlLVIHZIzU
https://www.youtube.com/watch?v=TAlLVIHZIzU


http://lasteleht.ee/jutud/k
aks-majaehitajat 
 

20.03  Jeesuse pidulik sisenemine 

Jeruusalemma 

Jeesuse 

kuninglik 

seisus, 

tänapäeva 

kuningriigid 

https://www.youtube.com/watch?

v=XCR_x_k9g_c 

https://www.youtube.com/watch?

v=BwNTDdYK0Lg 

1) Hoosianna - 

EMK LM Lisa 

2005  Vaikne 

nädal 1. tund 

2) Kuningate 

Kuningas, austus, 

haleluuja 

 

Täida klaas 

minaraalveega, pane 

sisse mustikad, lisa 

teelusikas naatriumi 

(või kihiseb 

joogitablett) – 

mustikad hakkavad 

üles-alla hüppama 

Laste lastel käia 

arinevatel viisidel 

(uhkelt, kurvalt, nagu 

kuningas, nagu teenija 

jne) 

Papist eesel ja palmioks - EMK 

LM Lisa 2005  Vaikne nädal 1. 

tund 

 

Eeslite erinevused - EMK LM 

Lisa 2005  Vaikne nädal 1. tund 

 

27.03  Jeesus sureb ristil ja võidab patu 

ja surma 

Mida tähendab 

Jeesuse 

ristisurm 

meile? 

https://www.youtube.com
/watch?v=Ndh7cfM7geQ 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=uI5dfZ0OzBU 
 

1) On taevas 

kummalist valgus 

(Lootuse laulik) 

2) Jumal pole 

surnud 

Kolm veeklaasi – 

muna kõrgus 

lähtuvalt soola 

kontsentratsioonist- 

Usk kandis Jeesuse 

läbi 

Lapsed reastavad 

Jeesuse kannatusnädala 

sündmused, mis on 

piltidel 

1) Palvetav Jeesus – värvi 

numbrite järgi - EMK LM Lisa 

2005  Vaikne nädal 4. Tund 

2) Liblikas - EMK LM Lisa 

2005  Vaikne nädal 7. tund 

03.04  Emmause tee Rumalad sõnad 

– Jumal kuuleb 

ja näeb kõike 

https://www.youtube.com/watch?

v=5ucK3U3nnOI 

1) Paike täna 

säravam kui ikka 

2) Jumal pole 

surnud 

Vahtplastist 

kohvitopsi 

sulatamine 

atsetooniga 

Lapsed joonistavad lugu 

korrates erinevad 

tegelased ja olustiku 

ühisele paberile 

1) Valitse oma suud - EMK LM 

Lisa 2005  Vaikne nädal 4. tund 

2) Idamaine karikas - EMK LM 

Lisa 2005  Vaikne nädal 3. tund 

 

10.04  Toomas Uskumine https://www.youtube.com/watch?

v=zrjKBzqTzqk 

https://www.youtube.com/watch?

v=0PSgoPdKQFQ 

1) Anna mul 

vana-aja usku 

2) Paike täna 

säravam kui ikka 

Teeme vulkaani – 

sooda, 

nõudepesuvahend ja 

äädikat peale ja 

koonusekujulise 

asja (lehtri) seest 

pulbitseb välja. 

Ma ei ole kunagi (ringi 

keskel laps ütleb 

midagi, mida ta ei 

tienud, kes on teinud, 

vahetavad kohad, 

keskmine püüab kohta 

saada) 

Valmistame rõõmu - EMK LM 

Lisa 2002  Jeesuse elu 5. tund 

17.04  Taevaminemine Taevas – 

Jumala 

kuningriik 

https://www.youtube.com/watch?

v=oIr6XSSX9vA 

https://www.youtube.com/watch?

v=3M_rfbD4MTg 

https://www.youtube.com/watch?

v=mPTD-zuAh0U 

http://lastemisjon.ee/lastetunnid/

misjonitunnid/2015-2/2-kes-sa-

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 

Taevapusle tükid on 

ruumi pära peidetud – 

lapsed otsivad tükid ja 

panevad pildi kokku. 

Aardekast heade tegude jaoks - 

EMK LM Lisa 2002  Jeesuse 

elu 7. tund 

http://lasteleht.ee/jutud/kaks-majaehitajat
http://lasteleht.ee/jutud/kaks-majaehitajat
https://www.youtube.com/watch?v=XCR_x_k9g_c
https://www.youtube.com/watch?v=XCR_x_k9g_c
https://www.youtube.com/watch?v=Ndh7cfM7geQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ndh7cfM7geQ
https://www.youtube.com/watch?v=zrjKBzqTzqk
https://www.youtube.com/watch?v=zrjKBzqTzqk
https://www.youtube.com/watch?v=mPTD-zuAh0U
https://www.youtube.com/watch?v=mPTD-zuAh0U


oled-taevas/ pumpa. Pudeli sisse 

tekivad pilved. 

24.04  Nelipüha sündmus Püha Vaimu 

olemus 

https://www.youtube.com/watch?

v=IqG_lvZhU-A 

1)Kuidas mina 

pääsen taevasse? 

2) Kas oled pikk 

või lühike 

Võta kaasa siidisall, 

vesi, tuli ,lõhnaõli, 

tuvipilt kirjeldage 

millised nad on ja 

tooge paralleele, et 

piiblis on 

samamoodi 

kirjeldatud Püha 

Vaimu 

Tee lastele lõkke 

šabloonid, las lapsed 

värvivad need, 

kinnitage nad pulkade 

otsa ja hoidke üksteise 

selja taga nii, et leegid 

jääks kõikidele peade 

kohale, tehke pilt  

Voolige plastiliinist Jeesuse 

jüngrid ja õppige nende nimesid 
 

01.05  Peetrus ja Johannes tervendavad Ravimtaimed https://www.youtube.com/watch?

v=AT7cnOkGcBQ 

https://www.youtube.com/watch?

v=-C0Q6VZbETQ 

1) Ainult 

see, kes vaatab elu 

lähedalt 

2) Jumal 

pole surnud 

Võta kaasa eri 

taimedest teesid ja 

lase lastel nuusutad 

ja arvata, mis 

taimega on tegu 

Pane lapsed ringis püsti 

seisma. Lapsed ütlevad 

ringis Peetrus Johannes 

ja vigane(see kes ütleb 

vigane, peab samal ajal  

hüppama) siis taas 

Peetrus Johannes vigane 

jne ring kordub. Kes 

eksivad ,lähevad välja. 

Kiriku sünd 2005 lisa 2 . leia 10  

erinevust,  

Kiriku sünd 2005 lisa 3 

abivajaja ja abivahend 

08.05  Filippus ja Etioopia kojaülem Erinevad 

transpordivahe

ndid läbi 

ajaloo 

https://www.youtube.com/watch?

v=BWNFa4GCIkk 

https://www.youtube.com/watch?

v=O8zesk8JiGQ 

1) Ikka veel, ikka 

veel 

2) Jumal pole 

surnud 

Katse: heli 

levimine. Vaja 

plekk ämbrit plastik 

ambtit ja seest 

riidega kaetud 

ämbrit . Nummerda 

ämbrid ja lase lastel 

kõigisse hõigata. 

Lapsed peavad 

pärast ütlema, kust 

levis heli kõige 

paremini, kus kaja 

ei tekkinud 

Mängige telefoni: 

lapsed istuvad reas ja 

viimane laps peab 

ütlema mingi lause 

tunnist 

Kiriku sünd 2005 lisa 5 

15.05  Pauluse pöördumine Mis on päike 

(soe ja külm 

valgus) 

valgusallikad 

https://www.youtube.com/watch?

v=9eRXq-cKmr0 

https://www.youtube.com/watch?

v=R0p0W_Zbt1s 

1) Kuningate 

kuningas 

2) Süda määrdub 

nii 

Pane ümmarguse 

veega täidetud 

klaasi taha profiilis 

inimese pilt, 

vaadates läbi vee on 

profiil vastupidine 

Lapsed seisavad reas, 

õpetaja hüüab laste 

nimesid segamini. See 

kelle nime hüütakse, 

peab hüppama teistpidi 

ja jääma sellesse 

http://lastemisjon.ee/lastetunnid

/misjonitunnid/2014-2/6-

muudetud-suda-paulus-2/ 

meisterdamine telk  

https://www.youtube.com/watch?v=BWNFa4GCIkk
https://www.youtube.com/watch?v=BWNFa4GCIkk
https://www.youtube.com/watch?v=9eRXq-cKmr0
https://www.youtube.com/watch?v=9eRXq-cKmr0
http://lastemisjon.ee/lastetunnid/misjonitunnid/2014-2/6-muudetud-suda-paulus-2/
http://lastemisjon.ee/lastetunnid/misjonitunnid/2014-2/6-muudetud-suda-paulus-2/
http://lastemisjon.ee/lastetunnid/misjonitunnid/2014-2/6-muudetud-suda-paulus-2/


asendisse kuniks 

õpetaja uuesti ta nime 

hõikab. 

22.05  Ingel vabastab Peetruse vanglast Miks olid 

lossides  ja 

olulistes 

ehitisetes 

salakäigud?  

Tehke ise mõni 

salakäik 

https://www.youtube.com/watch?

v=Rr7Udj8lEUU 

1) Anna mulle 

vanaaja usku 

2) Oma piiblit loe 

iga päev 

Võta üks tikk ja lase 

kellelgi lastest 

pooleks murda, 

nüüd lase punti 

tikke murda. 

Ühtsuses peitub 

jõud 

 EMK LM Lisa 2005  Kiriku 

sünd 2. tund 

 


