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 VINKKIAUKEAMA (SAA KOPIOIDA)

JOULUA ODOTELLESSA

Teksti ja kuvat Niina Anttila

Hei ope! Tämän aukeaman avulla voit toteuttaa seuraavia perusope�
tuksen opetussuunnitelman tavoitteita:
:YSWMPYSOEX����� T3: voit ”ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon 
vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihin. Voit ohjata oppilasta perehtymään opiskelta-
van uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin”.

:YSWMPYSOEX����� T2: voit ”ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon 
keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin”.

KESKUSTELU
Pohtikaa yhdessä seuraavia 
kysymyksiä:

• Miksi joulua vietetään?
• Millaisia perinteitä jouluun liittyy?
• Miksi Jeesus-vauva sai lahjoja?

Voitte pohtia myös, millainen vauva 
Jeesus oli. Jos luokan oppilailla on 
vauvasisaruksia, voitte keskustella 
siitä, millaisia he ovat. Oppilaat 
voivat myös tuoda omia vauvakuvi-
aan uskontotunnille ja kysyä kotona 
vanhemmiltaan, millaisia he olivat 
vauvaikäisinä.

EVANKELIUMI TUTUKSI
Lukekaa jouluevankeliumi: 
Luuk. 2:1–20
Huomaa, että evankeliumi löytyy 
myös sivulta sakasti.evl.fi. -> selko 
jouluevankeliumi 

Näytelmä tai draama
Valitkaa luokasta esittäjät jouluker-
tomuksen hahmoille. Voitte tehdä 
uskontotunnilla lyhyitä draamaesi-

tyksiä tai joulujuhlaan perinteisen 
evankeliuminäytelmän lavastuksineen 
ja rekvisiittoineen. 

Huom! Voit kysyä omasta seura-
kunnastasi puvustusta. Esimerkiksi 
Tampereella jouluevankeliumin pu-
kuja vuokraa Tampereen seurakun-
tien kirjasto. 

Elokuva
Voisiko jouluevankeliumista tehdä 
tänä vuonna elokuvan ja esittää 
sen vaikka joulujuhlassa? Sopisiko 
mukaan jokin jouluun liittyvä laulu, 
vai keksittekö oman joululaulun 
esitystä elävöittämään? Voitte myös 
yrittää räpätä, kuten Risto-pappi seu-
raavan sivun tarinassa. 

Valokuvaus
Pukeutukaa jouluevankeliumin hah-
moiksi ja ottakaa valokuvia kerto-
muksen eri vaiheista. Valokuvista voi 
koostaa esimerkiksi kuvakollaasin.

Maalaus
Kun olette lukeneet jouluevanke-
liumin, ohjaa oppilaat maalaamaan 
tai piirtämään haluamansa kohta 

tai hahmo evankeliumista. Voitte 
myös tutkia erilaisia kuvia joulusei-
mestä esimerkiksi joulukorteista tai 
maalauksista. 

RYHMÄTYÖ: SEIMIASETELMA 
Tarvikkeet: hiutalelaatikko, muna-
kenno, ruskeaa askartelumaalia, 
liimaa, massa -tai puupalloja, eri 
värisiä huopia tai kankaan paloja, 
kultainen ja ruskea piipunrassi, olkia 
tai muuta vastaavaa.

Tutustukaa ensin ohjeeseen. Jaa sen 
jälkeen oppilaat 3-4 ryhmiin ja ohjaa 
heitä keskustellen sopimaan, miten he 
jakavat tehtävät. 

Talli ja tähti
1. Leikkaa hiutalelaatikkoon tallin 
ovi. 
2. Maalaa laatikko ruskeaksi. 
3. Taittele kultaisesta piipunrassista 
tähti tallin katolle.

Joosef ja Maria 
4. Leikkaa munakennosta vartalo 
Joosefille ja Marialle.
5. Suunnittele ja leikkaa vaatteet 

huovasta tai kankaasta. Liimaa vaat-
teet kiinni vartaloon.
6. Suunnittele ja leikkaa päähän hui-
vi. Liimaa pää vartaloon kiinni.  
7. Taittele ruskeasta piipunrassista 
keppi Joosefille.

Seimi ja Jeesus
8. Leikkaa kartongista puoliympyrä 
ja taita se rullalle kartion muotoon. 
Leikkaa kartion huipusta pala pois ja 
liimaa pieni massapallo pääksi. Lii-
maa vielä valkoinen huopa ympärille. 
9. Leikkaa tulitikku- tai karkkirasi-
asta toinen puoli pois.
10. Liimaa ruskeaa huopaa rasian 
reunoille.

Asetelkaa lopuksi tallin lattialle olkia 
ja hahmot paikoilleen. 

Lähialueen vanhainkodissa voitaisiin 
ilahtua kovasti luokan vierailusta ja 
seimituliaisesta! 

KIRJAVINKKEJÄ

Jouluisia tarinoita
Atte ja Anna viettävät joulua – Tytti 
Issakainen & Maisa Tonteri
Seimen salaisuus – Riikka Juvonen
Vivasen perhe ja jouluvieras – Anne-
Mari Kaskinen & Jarmo Rokka
Kahden minuutin joulukertomuksia 
Matka jouluun – Susie Poole

Jouluisia askarteluja, 
toimintavinkkejä ja projekteja
Ihme joulu – Satu Reinikainen 
Joulu jokaiselle – Kirsti Koivula 

Kirjavinkit antoi Anneli Jaatinen 
Tampereen seurakuntien kirjastosta. 
Selvitä, onko myös sinun koti-
kaupungissasi seurakuntien oma 
kirjasto.

Tutustu Tampereen seurakuntien 
kirjastoon: 
tampereenseurakunnat.fi/kirjasto
Facebook: Tampereen seurakuntien 
kirjasto

Tällä aukeamalla annetaan konk-

reettisia vinkkejä uskonnon opet-

tamiseen. Mihin aiheeseen toivoisit 

ideoita?

Kerro meille: 

skol@kristillinenopettajaliitto.com


