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HARJOITTELUKYSYMYKSIÄ!
Oheisten kysymykset ovat samalla malleja varsinaisen visan kysymyksistä.
Varsinaisessa visassa ohjeistetaan tarkasti se, milloin vastausten
etsimisessä saa käyttää apuna virsikirjaa ja milloin ei! Osaan
kysymykistä on vastaus siis muistettava/pääteltävä/hoksattava!
Harjoitteluvaiheessa virsikirjaa voi käyttää tilanteen mukaan.
Osa kysymysten virsistä ei ole tällä kaudella mukana.
Hyräily/laulu/kuuntelu tehtävissä voi virsinä käyttää visan virsilistaa.
Kysymyksiä lisäillään matkan varrella!
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1. Tunnista virsi hyräilystä tai soitosta!
Opettaja/kanttori/joku oppilaista voi hyräillä jonkin virren melodiaa (tai
vaihtoehtoisesti soittaa sitä esimerkiksi pianolla)
Muut tunnistavat kirjoittaen vastauksen paperille tai vaihtoehtoisesti: kuka
on nopein tunnistaja?
2. Vastaa seuraaviin kysymyksiin virren sanoin. Tämä on muistamistehtävä,
jossa ei saa käyttää virsikirjaa!
a. Mikä/kuka lensi maahan? (88, Lensi maahan enkeli)
b. Kenen tie kulkee korpimaan halki? (498, Jumalan lapsen tie)
c. Kuka vaalii aina rakkahasti luotujaan? (462, Hän, Isä, rakkahasti ain vaalii
luotujaan)
d. Millainen vuode oli Jeesus-lapsella? (21:6, Vain heinät on sun
vuoteenas )
e. Kuka on ystävä lapsien? (490:1, Herra)
3. Mikä virsi? Järjestä tavut oikein.
a. LAU TAI LI VAAN KE SUI EN
(21 Enkeli taivaan lausui)
b. NYT JEE KE KOS TÄ SUS TA MEI
(502 Jeesus, meitä kosketa nyt)
c. RA SÄ SUN NI HAL I KAS TUUS
(377 Sun haltuus, rakas isäni)

4. Yhdistä viivalla toisiinsa kuuluvat lauseet.
Henkensä hän
murenna pelkoni
Sua ilman en saata olla
Herra Jeesus tulla voi Rohkaise minua,
Henki
Jeesus, riidat poista
Oi, kiitos lahjoista, joita suot
pysy luonani ainiaan
Läpi lukkojenkin
niin paljon hyvyyttä riittää
Kivelle hän istahti
ja aallot tainnuttaa
Sun haltuus rakas Isäni
ken seimessä nyt makaapi
Tahdon auttaa toisia
puhui iloisesti
Jo riennä, katso, sieluni
heikoille suo
Hän säät ja ilmat säätää
mä aina annan itseni

5. Lauletaan yhdessä virsi 135. Miksi sitä sanotaan kolminaisuusvirreksi?
Ympyröi oikea(t) vastaus/vastaukset. Saa käyttää virsikirjaa.
a. Virressä on kolme säkeistöä.
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b. Virressä kerrotaan kolmiyhteisestä Jumalasta.
c. Jumala on Isä, Poika ja Pyhä Henki.
6. Piirrä virsi. Arvotaan piirrettävä virsi kullekin joukkueelle. Yksi piirtää ja
toiset arvaavat.
7. Yhdistä virret oikeaan kirkkovuoden juhlaan. Saa käyttää virsikirjaa.
HOOSIANNA
PÄÄSIÄINEN
PILVIMUURISTA VALO VÄLÄHTÄÄ
JOULU ENKELI
TAIVAAN
ADVENTTI
KOSKETA MINUA,HENKI
HELLUNTAI
8. Arvotaan virsi, jonka ensimmäisen säkeistön joukkue laulaa.
9. Arvotaan virsi, jonka kaikki joukkueet laulavat yhdessä. Jokaiselle
joukkueelle annetaan yksi rytmisoitin, jota soitetaan opettajan/kanttorin
ohjeen mukaan esim. tietyissä säkeistöissä tai mahdollisessa
kertosäkeessä.
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