I OSA – ADVENT

Advendiaeg
Advendiaja meisterdamisi on palju. Toon välja paar võimalust, kuidas advendiaega koos lastega tähistada. Mõned
nedest vajavad natuke rohkem ettevalmistust.

ADVENDIKALENDER PURKIDEST










Vaja läheb viite ühesuurust kaanega purki, klaasivärve, pintsleid, paberteipi,
valget paberit, pliiatseid, nelja lillat küünalt ja ühte valget küünalt ning midagi
mida lastele purki panna.
Igaks advendipühapäevaks on üks purk. Purgid võib ära kaunistada
klaasivärvidega. Võib lihtsalt ära värvida, kuid võib ka teibiga purgi peale teha
kujundeid. Või värvida värviga kujundeid peale.
Purgi kaane sisse kleepida piiblitekst. Ja kaane peale joonistada number või
kirjutada pühapäeva sõna – prohvetid, püha perekond, karjased, kuningad ja
Jeesus.
Purgi sisse panna kas kommi või midagi, mida saab igale lapsele anda.
Kõik viis purki võiks olla kohe valmis ja pühapäevakooli ruumis või tunni ajal
nähtaval kohal.
Tunni alguses teha vastav purk lahti, lugeda ette tekst ja jagada lastele midagi
toredat. Siis võtta küünal ja panna see purki põlema. Purgi põhja võib panna
natuke suhurt või soola…et näeks välja nagu lumi 

ADVENDIVIHIK




Vaja läheb A4 paberit, kartongi, liimi, kääre ja pliiatseid.
Voltida paberid pooleks ja kleepida külgepidi kokku. Neli lehte. Ning siis kleepida
kartongist kaaned.
Igal tunnil saab ühe lehe peale kleepida värvilisest paberist või joonistada advendi
küünla. Ja teisele lehele kirjutada midagi adevndi kohta. Või joonistada
advenditeema kohta pildi.

Jõulud

JÕULUTÄHT










Vaja läheb puidust pesulõkse
(suuri ja väiksemaid),
liimipüstolit, kuldset/hõbedast
värvi ja riputamise paella.
Soovikorral ka teksti tähe
peale.
Pesulõksud lahti võtta.
Seljakuti kokku kleepida ja
ristikujuliselt kokku kleepida.
Sama teha ka väiksematega.
Väiksem rist suurema peale
liimida, et tekiks täht.
Täht üle värvida kas kuldseks
või hõbedaseks.
Kinnitada liimiga tähele ka
riputamise pael.
Soovikorral veel tähte
kaunistada tekstiga või muude
kaunistustega.

INGLITIIVAD







Vaja läheb vanu noote või vanu
raamatuid, kääre, liimi, augustajat
paela ja šablooni.
Lõigata vanadest nootidest või vanast
raamatust välja inglitiivad. Kleebi kaks
tükki omavahel kokku, et oleks
tugevam. Kui vaja võib sinna vahele
kleepida veel mõne paksema paberi või
papi.
Teha tiibadesse auk ja panna sealt pael
läbi.
Saab kasutada kaunistusena või jagada
Jõuluteenistusel kirikus.

PÜHAPEREKOND KARBIS




Vaja läheb karpi, mille sisu sõidab välja,
kääre, paberit, värve ja liimi.
Värvida karp pealt ära, nagu sõim. Karpi
võib kaunistada ka värviliste paberitega.
Karbi sisse joonistada või kleepida püha
perekond ja sõim. Tegelased võib teha ka
ruumilised.

Kolmekuningapäev

KINGITUSED JEESUSELE






Kirjakohad karpidesse:
1. Mt 2:1-4
2. Mt 2: 5-8
3. Mt 2: 9-12






Vaja läheb pakkepaberied, 3
kingakarpi, kääre, liimi, kirjakohti ja
pakkepaela.
Katta karbid pakkepaberiga.
Kinnitada pakkeapel karbile, nii, et
karpi saaks lahti teha ilma paela
lahti tegemata.
Karbi põhja liimida kirjakoht ja
panna karpi näide kingitusest. Ning
kaane sisse, mida see
kingitutähendas.
Kolmekuningapäeval teha kingid
lahti.
Mürr- Jeesuse ristisurm
Kuld – Jeesus on kuningas
Viiruk – Jeesus on Jumala Poeg

TÄHT







Vaja läheb ajalehti, liimi, kuldset
värvi.
Keera ajalehtedest tihedad torud.
Võimalikult peenikesed ja pikad.
Murra esimest toru nii, et tekiks
kuus ühepikkust osa.
Moodusta tähe raam ja kleebi see
kokku.
Seejärel liimi järgmine toru eelmise
otsa ja hakka punuma.
Kui täht on valmis, siis värvi see
üle.

