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Meisterda  

kokkuvolditud  jõululugu 
 

 
 

Meisterdamiseks vajad: 

 Väljaprinditud jõululugu lk 3 

 Liimi 

 Kartongi 22 x 11 cm 

 Kinkepaela ja tähekesi kaunistamiseks  
 
 

Meisterdamise juhis: 
 

- Prindi välja jõululugu lk 3. 

- Lõika lehest ruut mööda tumedaid jooni. 

 

- Voldi ruut mõlemat pidi pooleks mööda keskjoont ja diagonaali. 
Seejärel ava uuesti. 

Vaata joonist, kuidas ruut nüüd välja näeb. 
 

- Voldi ruut mööda diagonaali kolmnurgaks ja vajuta mõlemad 
diagonaali nurgad üles kuni keskjooneni.  
 

- Voldi kõik uuesti lahti. 

- Toimi samuti teise diagonaaliga. 
 

    Nii näeb volditud paber välja. 

    Voldi kõik neli nurka sissepoole. 
 
 
 

Voldi kaks suuremat viisnurka sissepoole, need, millelt algab ja lõpeb 
tekst. Need jäävad nüüd vastamisi.  
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Nii näeb paberileht välja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kui avad pisut volditud lehe, siis paistab sisu selliselt.  

 
 

 
 
 
 

Lõika 22 x 11 cm suurune kartong ja voldi lühemat külge pidi kokku. 
Seejärel ava uuesti ja liimi volditud lugu tipuga keskkoha poole. Enne kui 
teise poole peale liimid, võid liimida keskele värvilise paela. 

 

    

Kaunista jõululugu soovi kohaselt (tähekeste jt teiste sobivate kleebistega) 

ja kirjuta raamatu pealkiri “Jõululugu” 

 

 
 

 

Sinu jõululoo raamat ongi valmis! 
 

Sa võid oma meisterdatud 
jõululoo kinkida või endale 

jätta, et ise seda lugu 
veelkord lugeda.  
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Jõululugu

Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu 
kirjutada üles kogu riigi rahvas. See esmakordne 
üleskirjutus toimus ajal, kui Küreenius oli Süüria maa-
valitseja. Ja kõik läksid ennast kirja panema igaüks 
oma linna.

Nii läks ka Joosep Galileamaalt Naatsaretist üles 
Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Petlem-
maks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt,  et lasta 
end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes 
oli lapseootel.

Aga nende sealoleku aegu said 
päevad täis ja Maarja pidi sünni-
tama.

Ta tõi ilmale oma esimese poja 
ning mähkis ta mähkmetesse ja 
asetas sõime, sest nende jaoks 
polnud majas kohta.

Karjased olid seal paigus õitsil 
ja valvasid öösel oma karja.

Issanda ingel seisatas nende 
juures ja Issanda kirkus säras 
nende ümber ja nad kartsid 
üliväga.

Aga ingel ütles neile: „Ärge 
kartke! Sest vaata, ma kuulutan 
teile suurt rõõmu, mis saab 
osaks kogu rahvale, et teile on 
täna sündinud Taaveti linnas 
Päästja, kes on Issand Kristus.

Ja see on teile tunnustäheks: te 
leiate lapsukese mähitud ja 
sõimes magavat.”

Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat 
kiitmas: „Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, 
inimestest hea meel!” 

Ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud 
taevasse, et karjased ütlesid üksteisele: „Läki nüüd 
Petlemma, et näha saada seda, mis on sündinud, mis 
Issand on teatanud meile!” Ja nad läksid rutates ja 
leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas 
sõimes. Aga nähes teda teatasid nad sõnumist, mis 
neile oli räägitud selle lapse kohta.

Luuka 2:1–17
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