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Hea Sõnumi ringide alustamise kuu

Eelija
Kuus piiblitundi 1. ja 2. Kuningate raamatu põhjal

5-12. a. lastele

Elava Jumala prohvet

Õpetaja 
juhend ja 
lisaideed

iibliloodP

Ustava Jumala prohvet

Kuus piiblitundi 2. Kuningate raamatu põhjal
5-12. a. lastele

Õpetaja 
juhend ja 
lisaideed

iibliloodP

Ustava Jumala prohvet

Kuus piiblitundi Estri elust 5-12. a. lastele

Õpetaja 

juhend ja 

lisaideed

iibliloodP

Kuus piiblitundi Taanieli elust 5-12. a. lastele

Õpetaja 
juhend ja 
lisaideed

iibliloodP

Taaniel
Tugev Issandas

Kuus piiblitundi Eelija 
elust koos lisaideede ja 
töövihikutega.
Komplektis misjonilugu
“Jalgadega raamat”.

Eliisaga jätka selle aasta 
piiblitunde. Komplektis 
on lisaideed ja misjoni-
lugu “Sild kahe maailma 
vahel”.

Estri raamatu järgi 
on lastele kuus piibli-
lugu koos lisaideedega. 
Misjonilugu “Viis olulist 
valikut”. 

Kuus Taanieli piiblitundi 
on heaks jätkuks Vana 
Testamendi lugudest.  
Kaasas töövihik. Misjoni-
lugu “Kõike väärt”.

        Piiblitunnid 2013/2014 

KIRJAKLUBI UUS SEERIA ÕPPETUNDE “JUMAL HOOLIB SINUST”
Kümme õppetundi lastele, kes peavad oma elus kogema 
erinevaid muutusi: kaugele kolimist, pereliikmete lahkumist, 
vanemate konflikte ja tülisid.  Pildil seeria 1. tund.
Igas tunnis on piiblilugu ja tõestisündinud lugu, lisaks ül-
esanded ja vastusleht, mille laps saadab Kirjaklubi aadressile. 

Lasnamäe Lastekeskuses Ümera 46 alustas 
Hea Sõnumi ring arbuusipeoga. Juhatajal 
oli palju küsimusi ja ringi avamiseni viis 
neile vastamine. Muidugi oli Jumal ise kogu 
kokkuleppe taga. Suvel toimus Mahtra 
Gümnaasiumi kõrval haljasalal 5 päeva 
ring, kus kahe rühma peale kokku osales 
üle saja lapse. Kuid üks asi on teha lastele 
üritust päevasel ajal, soojal suvepäeval.  
Hoopis keerulisemaks osutub aga lastel 
tulla pimedal sügisõhtul kahe bussipeatuse 
kaugusele. Sihtgrupp on mitmesuguse 
sotsiaalse taustaga perede lapsed. Aet ja 
Neili õpetavad maailma loomisest ja lapsed 
meisterdavad, laulavad. Lapsed on rõõmsad 
ja kõik on rahul. 

Hea Sõnumi ringe on Eestis umbes 
60, mõned on juba alustanud, teised 
valmistuvad kohe-kohe alustama. 
Kutsume üles avama Hea Sõnumi 
ring oma kodukohas, korrusmajas, 
külas või alevikus. Pildil õpetab Aet 
ja alumisel pildil on laste meisterdus.
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Kümne tunni 
läbimisel 
saadame tun-
nistuse ja ainult 
Kirjaklubile 
kujundatud ja 
trükitud Uue 
Testamendi 
HEA SÕNUM
(1997.a. tõlge).
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JÕULUSEMINAR 
Pärnu SAALEMIS

19. nov.
kl. 18.00-20.30

TARTU KOLGATA 
KOGUDUSES, VESKI 40

7. detsembril
kl. 10.30-14.30

SINU SEMINARID
SUUR 
JÕULUSEMINAR 
OLEVISTES
30. nov
kl. 10.30-14.30

Saagem paremaks jutustajaks.
Lapsed ootavad jõululugu
Kirjaklubi “Jumal hoolib 
sinust” . KINGITUS uue rüh-
maga alustajale!
Jõulumaterjalid ja ideed!

JÕULUSEMINAR

Tutvustame jõulu-
programme ja julgus-
tame minema välja 
päris jõulusõnumiga. 

Jõululoo jutustamine 
- haara tähelepanu ja 
kaasa lapsi

Laste Evangeelse Ühenduse (CEF) 

6. november  2013
Palun palvetage 4-10. novembrini kõigis kogudustes, palvegruppides ja 
üksinda laste ja nende perekondade eest, lastetöö eest kirikutes ja välja-
spool. Anna teada oma palvegrupi osalemisest ja küsi palvesoove! 

ÜLEMAAILMNE PALVEPÄEV

* Palveta laste eest, kes on kurvad oma pere olukorra pärast. 
* Toeta palves neid lapsi, kes palvetavad oma vanemate pääste pärast, et 
nad ei väsiks ja näeks peagi palvevastust. 
* Palveta, et pühapäevakoolidesse tooks vanemad oma lapsi rõõmuga ja 
igal pühapäeval. Et lapsevanemad peaksid seda väga oluliseks.
* Palveta väikelaste, koolilaste ja juunioride töö eest kogudustes ja Hea 
Sõnumi ringides üle Eesti. 
* Palveta meie misjonäride eest nii Eestis, kui kõigis 185 riigis, kus CEF 
töötab.

14. septembril toimus 
Tallinnas Oleviste kirikus 
kooliaasta avaseminar. 
Lastele sobib vaid 
hästi ettevalmistatud 
piiblitund, põhjendatud 
ajakasutus ja korrektselt 
ettevalmistatud õppema-
terjalid. Uued komplektid 
on valmis Eelija ja Eliisa 
tundidele. 
Muusikapedagoog Marge 
Palm õpetas laulu 
õpetamist lastele. 
Tõeline PÜHAPÄeVA-
KOOli MeiSTRiKlASS. 
Laula ise lastele, ilma 
fonota ja ilma saateta; 
korda ja seejärel anna 
lastele võimalus laulda 
koos, grupina, paaris, 
üksinda.  On suur rõõm, 
kui lapsed lähevad tunnist 
oma südames lauldes 
uude koolinädalasse. 
Seminaril õpitu rakendus 
ka Oleviste pühapäeva-
koolis. Programmiks on 
“Kuninga-lapsed” ja piib-
lilugu kuningas Joosijast. 

Laste efektiivse õpetamise jär-
jekordne 1. astme kursus toimus 
Oleviste kirikus. Pildil vasakul 
Gätlyn, paremal Jane.

“Mina küll ei arvanud, et nii 
mõnus võib olla õpetada, aga 
arvestust kartsin küll.” 
Indu kõigile lõpetajatele HSR 
avamiseks.
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Laste efektiivse õpetamise 1. astme kursus Tallinnas


