Eesti EKBK Liidu Noorsootöö Keskus soovitab:

Pühapäevakoolilaps, kes läheb 1. klassi ...
1. ... tunneb ja oskab iseloomustada Kolmainu Jumalat tema omaduste ja
tegude kaudu ning oskab tema poole pöörduda palvetades.
- Laps teab, et Jumal on looja ning oskab tuua näiteid Jumala omadustest
piiblilugude põhjal (hea, armastav, kõikvõimas, kõikjalviibiv, püha,
aukartustäratav).
- Laps saab aru ja oskab rääkida sellest, mis on püha, võimas, suur.
- Laps mõistab, et palve on Jumalaga rääkimine, teab erinevaid palveliike ja oskab
neid palvetamisel rakendada: tänupalve, soovipalve, andestuspalve, söögipalve,
õhtupalve, eestpalve.
- Laps mõistab, et ta saab Jumalaga suhelda piiblilugemise ja palvetamise kaudu;
teab, et palvetada võib igal ajal ning et Jumalaga suhtlemine kuulub igapäevaelu
juurde.
- Laps loeb peast Meie Isa Palvet ja teab, et see on Jeesuse antud eeskuju
Jumalaga rääkimiseks.
- Laps seostab elus ettetulevaid olukordi Jumalaga ning saab aru, et Jumal on
kaaslane igapäevaelus ja hoolitseb tema eest, sageli ka teiste inimeste kaudu.
Soovitavad teemad, piiblilood ja isikud:
Lihtsad hommiku-, õhtu-, söögipalved, laste palvelaulud.
Vana Testament (VT): Loomine, Noa: Jumal hoolitseb, Mooses, 10 käsku, Egiptusest
väljatulek, Kuldne vasikas, Kolm meest tulises ahjus, Taaniel lõvide augus.
Uus Testament (UT): Jumala eriline kingitus: Jeesuse sünd; Jeesus on hea karjane;
Kadunud lammas, Jeesus õnnistab lapsi, Pime Bartimeus, Meie Isa Palve; Variseri ja tölneri
palved, Tänamine: kümme pidalitõbist, Viie tuhande söötmine.

2. ...väärtustab elu seda hoides ja kaitstes ning suhtub endasse ja oma
kaaslastesse positiivselt.
- Laps saab aru järgmistest tõdedest: elu on Jumala kingitus, kõik inimesed on
väärtuslikud, elu tuleb hoida ja kaitsta.
- Laps tunneb rõõmu enda ja teiste õnnestumistest ning tal on tahe tulla toime
ebaõnnestumistega.
- Laps mõistab, et Jumal on loonud inimese nägema, kuulma, lõhnu tundma,
katsuma ja maitsma. Ta saab aru, mida on meeldiv näha, kuulata, nuusutada,
tunda, maitsta, ning oskab nimetada asju, mis ei ole meeldivad.
- Laps oskab nimetada emotsioone: rõõm, üksindus, kurbus, viha jms. Ta suudab
nendega teiste abil toime tulla ning mõistab ka teiste emotsioone.
- Laps mõistab, et ta peab oma keha eest hoolitsema tervisliku toidu, liikumise ja
hügieeni pidamisega.
- Laps oskab iseloomustada, milline on hea sõber ning milline sõber ta ise tahaks
olla. Ta saab aru, et sõprus on hea ja seda tuleb hoida.
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Soovitavad teemad, piiblilood ja isikud:
VT: Inimese loomine, Kain ja Abel, Joosep ja tema vennad, Joosep andestab oma
vendadele, Moosese sünd, Taaveti ja Joonatani sõprus kui eeskuju, Taaniel ja tema kolm
sõpra.
UT: Läbi kurbuse rõõmule: Jeesuse vangistamine, ristisurm ja ülestõusmine; Halastaja
samaarlane; Tunded: Marta ja Maarja.

3.... väärtustab Piiblit kui Jumala sõnumit inimestele, teab olulisemaid
piiblilugusid ning oskab neis väljendatud väärtustele toetuda.
- Laps mõistab, et Piibel on püha raamat, milles on Jumala sõnum inimestele ja
kus on ka juhiseid igapäevaeluks.
- Laps kasutab oma eale vastavat Piiblit, tal on huvi piiblilugude vastu ja
harjumus piiblisalmide õppimiseks.
- Laps oskab nimetada olulisi piiblitegelasi ja jutustada pildimaterjali abil nende
lugusid.
- Laps oskab peast ette lugeda talle mõistetava sisuga lühikesi piiblisalme ning
saab aru, et Jumal õpetab inimesi piiblilugude kaudu.
Soovitavad teemad, piiblilood ja isikud:
VT: Loomine, Aadam ja Eeva, Noa, Joosep, Mooses, Saamuel, Taavet, Saalomon, Iiob.
UT: Maarja, Joosep, Jeesus, Ristija Johannes, Jeesuse jüngrid, Sakkeus, Marta ja Maarja,
Paulus, Peetrus.

4.... mõistab elu põhiväärtuste – nagu armastus, ausus, südamepuhtus, õiglus
– vajalikkust igapäevaelus ning oskab hea ja halva vahel vahet teha, toetudes
Jumala abile.
- Laps saab aru, et armastus, ausus, südamepuhtus ja õiglus toovad rõõmu ja
rahu teiste inimeste ja Jumalaga suheldes.
- Laps mõistab, et elu juurde kuuluvad nii head kui ka halvad olukorrad, rõõmsad
ja kurvad tunded, millega aitab Jumal toime tulla.
- Laps oskab teha vahet heal ja halval käitumisel ning saab aru, et ta peab ise
valima ning otsuseid tegema. Ta julgeb ka Jumalalt abi paluda.
- Laps saab aru, et igal teol on tagajärg, ja mõistab, et kui ta teeb häid tegusid,
tuleb sellest rohkem head, ja kui ta teeb halbu tegusid, tuleb sellest rohkem
halba.
- Laps suudab oma käitumist kontrollida ja teiste abiga seda põhjendada ning teha
sellest vajalikud järeldused.
- Laps oskab andeks paluda ja andeks anda.
Soovitavad teemad, piiblilood ja isikud:
VT: Viha, kadedus: Kain ja Abel, Joosep ja tema vennad; Kümme käsku.
UT: Jeesus aitab: pimeda tervendamine, halvatu tervendamine; Andestamine: Mitu korda
peab andeks andma?; Peetrus salgab Jeesuse ja kahetseb; Juudas reedab Jeesuse; Jeesus
andestab patusele naisele; Kadunud poeg; Templi puhastamine.
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5. ... mõistab, et ta vastutab koos kaasinimestega Jumala loodu eest, ning
tahab teisi aidata.
- Laps mõistab, et loodus on Jumala looming, ta märkab looduse ilu ja oskab
väljendada selle eest oma tänu Jumalale.
- Laps saab aru, et puhtast loodusest sõltub tema ja kõigi teiste inimeste elu.
- Laps mõistab, et looduskeskkonna kaudu on kõik maailma inimesed omavahel
ühendatud.
- Laps saab aru, et Jumal pani inimese loodust hoidma ning selle eest hoolitsema.
- Laps mõistab, et inimese igapäevased toimetused ja tarbimine mõjutavad
looduskeskkonda.
Soovitavad teemad, piiblilood ja isikud:
VT: Jumala maailm: maailma, loomade, lindude, inimese loomine; Jumal usaldas selle
maailma inimesele elupaigaks.

6.... väärtustab kogudust kui perekonda jumalasuhte hoidmisel ning osaleb
koguduse elus.
- Laps mõistab, et kogudus on kui perekond, mille Jumal on rajanud.
- Laps mõistab, et pühapäevakool on koguduse üks osa.
- Laps oskab hinnata positiivset suhet kogudusega; ta tunneb heameelt sellest, et
tema kohalolek teeb koguduseliikmetele rõõmu, ja ta osaleb koguduse
kokkusaamistel.
- Laps teab, miks inimesed käivad koguduses, ning ta saab aru, et ta on sinna
alati teretulnud.
- Laps oskab nimetada tegevusi, mida tema saab koguduses kaasa teha.
- Laps saab eakohaselt aru koguduses käimise põhjustest: see annab talle
positiivseid emotsioone ja häid mõtteid ning see aitab teha õigeid otsuseid.
Soovitavad teemad, piiblilood ja isikud:
VT: Noa perekond hoidis kokku; Koguduse hoone on püha koht: templi ehitamine.
UT: 12-aastane Jeesuse templis, Jeesus kutsub oma esimesed õpilased, Jeesuse järgmine
ja sõprus, Paulus rajab kogudusi, Sauluse pöördumine.

Soovitavad õppematerjalid eelkooliealiste laste juhendamisel:
Suur raamat väikestele (APÜ)
Käsikäes Piibliga (ELM)
Liim ja Litrid (APÜ)
Piibel mudilastele (Allika kirjastus)
Vaata http://www.lnk.ee/lnk/oppematerjalid/
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