
	  
AARETEOTSIJA	  on	  viiest	  tunnist	  koosnev	  kogumik	  8-‐12	  aastasele	  lapsele	  iseseisvaks	  piibliõppeks	  või	  
pühapäevakooli	  tunnis	  kasutamiseks.	  
	  
Läbi	  jutustuste	  ja	  ülesannete	  	  juhitakse	  laps	  mõtisklema	  lühikese	  piiblilõigu	  üle.	  Erinevatele	  
küsimustele	  vastatates	  leiab	  laps	  piiblisõnumi	  	  tähenduse	  ja	  võimaliku	  rakenduse	  oma	  isiklikus	  elus.	  
Küsimusi	  ja	  ülesandeid	  saab	  kasutada	  ka	  grupidiskussiooniks.	  Tundi	  pisut	  laiendades	  (erinevate	  
näidete	  või	  lisakirjakohtade,	  meisterdamistega)	  saab	  ühele	  teemale	  terve	  pühapäevakooli	  tunni	  üles	  
ehitada.	  
	  
Sama	  meetodikaga	  mitmeid	  tunde	  läbides	  omandab	  laps	  vähehaaval	  oskuse	  jõuda	  Piibli	  "aareteni",	  	  
õpib	  nö	  "kaevama"	  sügavamalt	  ja	  seega	  lugedes	  Piiblit	  suudab	  vähehaaval	  vastata	  küsimusele:	  ja	  mis	  
see	  minusse	  puutub?	  
Samuti	  saavad	  juba	  tuttavad	  piiblilood	  sügavama	  tähenduse,	  muutudes	  abilisteks	  igapäevaste	  valikute	  
tegemisel.	  
	  
Aareteotsija	  on	  koostanud	  kogenud	  lastetöötegijad,	  Eesti	  lapsi	  ja	  nende	  elu	  silmas	  pidades.	  	  
Vihikuid	  saab	  tellida	  aadressilt:	  info@avatudpiibel.ee	  
	  
Vaata	  siit	  näidistundi	  
	  
Ilmunud	  teemad:	  	  
	  
Nr	  1	  
1.	  Reetmine	  Mt	  26:69-‐75	  
2.	  Sõprus	  1Sm	  18:1-‐5	  
3.	  Virkus	  pärib	  õnnistuse	  Rutt	  2.2-‐8	  
4.	  Unenäod-‐Jumal	  räägib	  Mt	  1:18-‐25	  
	  
Nr	  2	  	  
1.	  Ära	  karda!	  Mt	  28.1-‐10	  
2.	  Aitamine	  Jh	  4:43-‐54	  
3.	  Kes	  on	  armastust	  väärt?	  Lk	  15:12-‐32	  
4.	  Maailma	  kuninga	  sünd	  Mt	  2:1-‐11	  
	  
Nr	  3	  	  
1.	  Uskumatu	  uudis	  Jeerikos	  Lk	  19.1-‐10	  
2.	  Taevased	  teated	  Lk	  1:26-‐38	  
3.	  Kõige	  suurem	  meister	  Mt	  21.1-‐11	  
4.	  Kes	  tuleb	  kaasa?	  2Kn	  6:1-‐7	  
	  	  
Nr	  4	  	  
1.	  Õndsuse	  asi	  Lk	  1.26-‐32;	  45-‐56	  
2.	  ...	  Ja	  õnnista	  toitu	  ...	  Mt	  14:13-‐21	  
3.	  Nii	  palju	  vilju	  Gl	  5:22-‐23	  
4.	  Ole	  valmis!	  Mt	  24:36-‐39	  
	  	  
Nr	  5	  	  
1.	  Täidetud	  tühjus	  Lk	  24:1-‐11	  
2.	  Kodus	  ja	  võõrsil	  Tn	  1	  
3.	  Sinu	  sõna	  on	  mu	  jalale	  lambiks	  Ps	  119:105	  
4.	  
	  


