
KIRKKOMUSIIKKI 

1.Täydennä opetusteksti puuttuvilla sanoilla. Sanat löydät tekstin alta.

 

Ortodoksinen jumalanpalvelus tarjoaa joka

saman, mitä voimme _____________________________

__________________________________

moniääniset ___________________________

Myös kanttori yksin voi hoitaa laulamisen jumalanpalveluksessa. Kirkos

________________________________________

puhelaululla eli ___________________________________________________

 

SOITTIMIA        KORVILLA         KUOROT

2. Kanttorin työvälineitä ovat nuotit sekä 

äänirauta. Löydätkö oikeanpuoleisesta kuvasta 

7 eroa? Väritä vasemmalla oleva kuva.

4. Jumalanpalveluslauluja, jotka opettavat päivän juhlasta

kutsutaan tropareiksi ja kontakeiksi. Ne kertovat sanojen 

muodossa sen mitä ikonit kertovat kuvan muodossa. Vedä 

tummennetuista sanoista viiva ikoniin

kuvattuna. 

Joulun kontakista: 

"Tänä päivänä (1) Neitsyt yliolennollisen 

synnyttää ja maa tarjoaa (2) luolan 

lähestymättömälle. (3)Enkelit (4)

kanssa ylistystä veisaavat. (5)Tietäjät 

mukana vaeltavat, sillä meidän tähtemme on 

syntynyt (7)Lapsukainen, iankaikkinen Jumala.

1.Täydennä opetusteksti puuttuvilla sanoilla. Sanat löydät tekstin alta. 

Ortodoksinen jumalanpalvelus tarjoaa jokaiselle aistille jotain. ____________________

saman, mitä voimme _____________________________ nähdä kirkossa. Ortodoksisessa kirkossa ei ole 

__________________________________, kuten esimerkiksi urkuja. Siksi jumalanpa

moniääniset ___________________________. Kuoroa johtaa __________________________________

oi hoitaa laulamisen jumalanpalveluksessa. Kirkossa myös luetaan paljon 

________________________________________ ja muita pyhiä kirjoituksia. Niitä luetaan soljuvalla

puhelaululla eli ___________________________________________________. 

KUOROT      RESITATIIVILLA       KANTTORI        SILMILLÄ

 

2. Kanttorin työvälineitä ovat nuotit sekä 

äänirauta. Löydätkö oikeanpuoleisesta kuvasta 

7 eroa? Väritä vasemmalla oleva kuva. 

Jumalanpalveluslauluja, jotka opettavat päivän juhlasta 

kutsutaan tropareiksi ja kontakeiksi. Ne kertovat sanojen 

muodossa sen mitä ikonit kertovat kuvan muodossa. Vedä 

viiva ikoniin jossa asia on 

yliolennollisen 

luolan 

(4)paimenten 

Tietäjät (6) tähden 

mukana vaeltavat, sillä meidän tähtemme on 

iankaikkinen Jumala. 

3. Miksi ortodoksisessa kirkossa ei käytetä 

soittimia? Ratkaise salakirjoitus lukemalla 

jokainen sana vasemmalta oikeal

 

INÄÄSIMHI     NO    NIEKKIA

AJ   NIVELY   INÄÄ   NÄÄMÄTSILY   

AALAMUJ.

 

____________________________

 

____________________________

 

____________________________

 

____________________________

 

iselle aistille jotain. ____________________ voimme kuulla 

isessa kirkossa ei ole 

lveluksissa laulaa 

__________________________________. 

sa myös luetaan paljon 

ja muita pyhiä kirjoituksia. Niitä luetaan soljuvalla 

SILMILLÄ       RAAMATTUA 

3. Miksi ortodoksisessa kirkossa ei käytetä 

soittimia? Ratkaise salakirjoitus lukemalla 

jokainen sana vasemmalta oikealle. 

INÄÄSIMHI     NO    NIEKKIAK   NIENUAK 

AJ   NIVELY   INÄÄ   NÄÄMÄTSILY   

AALAMUJ. 

____________________________ 

_________________ 

____________________________ 

____________________________ 


