
III OSA - ARGIPÄEV 

Mihklipäev (Püha Miikaeli päev. Kõigi inglite püha) 

Saab meisterdada erinevaid ingleid, vastavalt laste vanusele. Kui mihklipäeva ei tähistata 

pühapäevakoolis, siis võib ingleid meisterdada ka advendi ajal.  

 

 

 

TALDRIKUST INGEL 1 

 Vaja läheb pabertaldrikut, kääre, pliiatseid, 

värve, liimi ja värvilist paberit 

 Voltida pabertaldrikust ingli keha. (pilt 2) 

 Lõigata värvilisest paberist pea ja joonistada 

peale ingli nägu. Liimida nägu keha 

peale.(Pilt 3) 

 Inglitiivad teha lapse käejälgedest. Lõigata 

välja värvilisest paberist ja liimida ingli 

külge.  

TALDRIKUST INGEL 2 

 Vaja läheb pabertaldrikut, kääre, liimi 

ja sädelevat värvi. 

 Lõika taldrikust üks sektor välja koos 

peaga.  

 Liimi keha tiibade külge. 

 Värvi ingli kleidi saba ja tiivad sädeleva 

värviga üle.  

INGLID TAEVAS 

 Vaja läheb šablooni, värvilist paberit, 

kleeplinti/liimi, paela ja kääre. Lisaks ka 

raagus oksasid, kuhu inglid riputada. 

 Prindi šabloon värvilise paberi peale. 

Šabloon on eraldi materjaliga kaasas.  

 Lõika šablooni järgi ingel välja ja kleebi 

kokku.  

 Tee paela otsa suur sõlm. Võib siduda 

sinna otsa ka helme, et pael ära ei kukuks. 

 Värvi raagus oksad helesiniseks või 

valgeks. Pane oksad vaasi. Oksad 

sümboliseerivad taevast. 

 Riputa inglid okste külge.  



 

Lõikustänupüha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÄNULIKKUSE PUU 

 Vaja läheb paberkotti, kääre, värvilist paberit ja 

liimi 

 Lõika koti servast kolmandiku koti pikkuseni 

ribad. 

 Keera lõikamise piiri juures kott kokku, et tekiks 

puu tüvi. 

 Keera lõigatud ribadest oksad.  

 Lõika värvilisest paberist (kollane, oranž, punane, 

pruun) välja puu lehed.  

 Lehtedele võib kirjutada, mille eest lapsed 

tänulikud on. Või kasutada seda pühapäevakooli 

puuna ja panna lehtedele kirja iga lapse nimi.  

 Lehed võib kleepida okste külge või laotada puu 

alla. 

 Mõned lehed võib ka tühjaks jätta.  

PABERIST TÄNUKÕRVITS 

 Vaja läheb värvilisi pabereid, kääre, liimi ja 

pliiatseid. 

 Lõigata paberist ribad A4 paberi pikkuselt. 

Umbes 4 tükki, võib teha laiemad ribad. Saab 

teha ka väiksemalt A5 paberi pikkusega ja 

natuke peenemad ribad.  

 Ribade peale võib kirjutada, mille eest ollakse 

tänulikud. 

 Kleepida ribad kõigepealt  

keskelt kokku ja siis teised otsad  

kokku, et tekiks kera kuju.  

 Siis teha rohelisest paberist leht. 

 Sellise viisiga võib teha kõrvitsa või näiteks 

õuna.  

 Sama tehnikaga saab teha ka jõuluehteid.  



 

Hingedepäev 

Hingede päeval on sobilik meisterdada lastega küünalt. Allpool olev küünal on lihtne 

meisterdada ka väikesel lapsel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PABERIST KÜÜNAL 

 Vaja läheb värvilisi pabereid, liimi, kääre ja 

pliiatseid. 

 Lõigata värvilisest paberist välja kaks 

ühelaiust riba. Kleepida need nurgiti kokku. 

 Siis hakata voltima. Voldi üks paberi riba 

tagasi, moodustades nelinurga. Siis teise 

ribaga teha samamoodi. Voltida nii kaua, 

kuni paberit jätkub ning lõpp kinni liimida. 

 Lõigata värvilisest paberist välja leek. 

Lõigata leegi jalus kaheks ja voltida 

otsad teine teisele poole.  

 Kleebi leek küünla otsa. Katta leegi 

jalad küünla värvi paberiga. 

 Kleepida küünlale ringi kujuline alus. 

Võib olla ka papist. 

 Küünla võib kleepida ka pesulõksu 

külge ja panna jõulukuuse külge.  

 Samasugust küünalt võib kasutada ka 

advendi ajal.  


