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Nimilappu pussinnauhaan,
peliohje pussiin.

Joulun ihme – opetuskortit
Peliin kuuluu 27 korttia. Pelin tarkoituksena on
oppia joulun tapahtumat ajallisesti oikeassa
järjestyksessä. Muodostetaan kolme ryhmää ja
jaetaan niille kortit värin mukaan. Jokainen ryhmä
lukee raamatunjakeet, jotka ovat ensimmäisessä
kortissa ja asettaa korttinsa peräkkäin oikeaan
aikajärjestykseen pöydälle Raamattua apuna
käyttäen. Kun ryhmät ovat valmiit yhdistetään rivit
allekkain tapahtumajärjestyksessä ja saadaan
korttien pienistä kirjaimista lukea ”Joulun ihme”.

Joulun ihme

Voit tulostaa pelin kopiopaperille. Tulosta sivut
erivärisille papereille, jotta voit jakaa kortit
kolmeen ryhmään värin mukaan. Leikkaa ja liimaa
kortit sitten kartongille tai pahville.
Kontaktimuovilla tai laminaatilla saat korteista
kestävämmät. Jos tulostimesi ottaa vastaan
paksumpaa paperia tai kartonkia voit tulostaa
pelin suoraan sille. Tee pelille pussi värikkäästä
kankaasta tai käytä pientä pahvirasiaa, jonka
voit itse koristella. Leikkaa myös alla oleva
peliohje talteen ja säilytä yhdessä pelin kanssa.

Enkeli
ilmoittaa
Sakariaalle
Johannes
Kastajan
syntymän.

Enkeli ilmestyy
Neitsyt
Marialle
Nasaretissa.

Marian käynti
Elisabetin
luona.
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Enkeli ilmestyy
Joosefille,
joka on
kihloissa
Marian kanssa.

Johannes
Kastajan
syntyminen.

Keisari
Augustuksen
määräys
verollepanosta.
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Joosef ja
Maria lähtevät
Nasaretista
Beetlehemiin.

Maria
synnyttää
pojan tallissa
ja kapaloi
hänet seimeen.

Enkeli
ilmoittaa
paimenille
kedolla
ilosanoman.
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Luuk. 1:5-56, Mat. 1:1825, Luuk. 1:57-2:12
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Vihreä kartonki

”JEESUS SYNTYI PYHÄSTÄ HENGESTÄ”

Taivaallinen
sotajoukko
ylistää Jumalaa.
Luuk. 2:13-38

Paimenet
menevät
katsomaan
Jeesusta.

Paimenet
kertovat, mitä
enkeli oli heille
ilmoittanut.
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Maria kätkee
paimenten
sanat
sydämeensä ja
tutkiskelee
niitä.

Paimenet
palaavat
lammasten
luokse kedolle
ylistäen
Jumalaa.
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Jeesus-lapsi
ympärileikataan
kahdeksan
päivän ikäisenä.
H

Jeesus-lapsi
tuodaan
siunattavaksi
Jerusalemin
pyhäkköön.

Simeon siunaa
Jeesus-lapsen
ja puhuu
Marialle
pyhäkössä.

Naisprofeetta
Hanna, ylistää
Jumalaa ja
puhuu
Jeesuksesta.

Ä

S

T

Keltainen kartonki

Itämaan
tietäjät tulevat
Jerusalemiin
kyselemään
Jeesuslapsesta.

Kuningas
Herodes kysyy
neuvoa
ylipapeilta ja
kirjanoppineilta.

Herodes kutsuu
itämaan
tietäjät
puheilleen.
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Matt. 2:1-23
Ä

Jumala kieltää
unessa tietäjiä
palaamasta
Herodeksen
luokse.

Tähti
johdattaa
tietäjät
Jeesus-lapsen
luokse.

Tietäjät
kumartavat
Jeesus-lasta ja
antavat
arvokkaita
lahjoja.

N

G

E

Herodes
surmauttaa
alle
kaksivuotiaat
poika-lapset.

Enkeli kutsuu
Joosefin
takaisin kotiin
Egyptistä.
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Enkeli
käskee unessa
Joosefia
pakenemaan
perheineen
Egyptiin.
S
Punainen kartonki

