
 
 
 
 
NÁPADY NA AKTIVITY S DEŤMI 
 
Témou všetkých aktivít je text z 1. kapitoly knihy Samuela. 
 
 
Téma:  RODINA 
Názov aktivity: Modlitebná tabuľa 
 
Nakreslite na papier veľké kvapky vody a vystrihnite ich. Každému dieťaťu dajte jednu kvapku, ktorá 
bude reprezentovať slzy Anny, ktorá sa modlila za dieťa (1 Sam.1, 7-8). Požiadajte deti, aby nakreslili 
alebo napísali na kvapku modlitbu za svoju rodinu. Potom ich vyzvite, aby povedali nahlas, čo tam 
napísali a nalepili kvapku na tabuľu alebo veľký kus papiera a vytvorili z nich modlitebnú tabuľu. Vedúci 
môže na záver túto aktivitu ukončiť modlitbou. 
 
Anna chcela dieťa, aby sa oň mohla starať. Boh sa tiež chce o nás starať a daroval nám milujúce 
rodiny, ktoré nad nami bdejú. Modlime sa za mladšie a staršie deti a ich rodiny. 
 
Modlite sa za deti z rôznych krajín, ktoré žiju v ťažkých podmienkach: 
- Ľudia v Sýrii žijú vo vojnovej zóne alebo museli utiecť. Mnohé deti stratili jedného alebo 

oboch rodičov. 
- Siroty v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike, ktoré stratili rodičov kvôli chorobám ako je napr. 

AIDS. 
- Chudobné rodiny, ktoré nedokážu uživiť svoje deti, kúpiť im ošatenie a poskytnúť im domov. 
 
Povedzte deťom, aby na ďalšiu slzu napísali, či nakreslili modlitbu za deti z iných krajín a pridajte ich 
na modlitebnú tabuľu. 
 
 
Téma:  VZDELANIE 
Názov aktivity: Modlitebné balóniky 
 
Nafúkajte farebné balóny a permanentnými fixami na ne napíšte predmety, ktoré deti potrebujú, aby 
mohli chodiť do školy: napr. ceruzky, perá, písanky, učebnice, notebooky, a tiež školskú budovu, lavice, 
stoličky, jedlo atď. Na ďalšie balóny napíšte krajiny, o ktorých viete, že tam panuje chudoba. Vyzvite 
deti, aby spárovali balóny, na ktorých sú napísané krajiny, s balónmi, na ktorých sú napísané potreby 
a modlili sa za tieto krajiny. 
 
Modlite sa za deti v Afrike, Latinskej Amerike a Ázii, ktoré nemôžu chodiť do školy, pretože ich 
rodičia nemajú prostriedky na školné a  školské pomôcky. Modlite sa za vlády a mimovládne 
organizácie, aby im poskytli financie, aby každé dieťa mohlo chodiť do školy. 
 
Potom nech učiteľ alebo jedno zo starších detí na veľký papier (napr. formát A2) nakreslí jednoduchú 
budovu školy a lepiacou páskou prilepte balóny na strechu alebo do okna tejto papierovej školy. 
 
Anna chcela, aby Samuel slúžil Bohu a od Éliho sa naučil Božie zákony a študovať Bibliu. Boh si praje, 
aby sme to robili aj my. 
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Téma: KRÍZA, KATASTROFY 
Názov aktivity: Budovanie pyramíd 
 
Rozdeľte deti do dvoch skupín, rozdajte im plastové poháre a požiadajte ich, aby z nich postavili čo 
najvyššiu pyramídu. Potom zapískajte na píštalku, pyramídu im zbúrajte a dajte im ju znovu postaviť         
v časovom limite 3 minúty. Skupina, ktorá bude mať najvyššiu pyramídu vyhráva. Vysvetlite deťom, že 
prírodné katastrofy sa väčšinou stanú odrazu, bez varovania a ľudia v nich často stratia všetko. 
 
Vyzvite deti, aby vymenovali, aké katastrofy sa môžu stať (napr. povodeň, hladomor, požiare, 
zemetrasenie, hurikány, cunami atď.) Vyzvite deti, aby si to v malých skupinkách pantomimicky zahrali. 
Modlite sa za ľudí, ktorí žijú v takýchto podmienkach. 
 
Samuel odpovedal na Boží hlas a Boh si tiež želá, aby sme v čase núdze reagovali na jeho volanie  
s postojom služobníkov. 
 
 
Téma: LÁSKA A POKOJ 
Názov aktivity: Modlitebná hra 
 
Rozdeľte deti do 4 skupín a každá skupina nech zahrá jednu z nasledovných situácií, kedy sa deti cítia 
milované a prijaté: 
- v rodine s rodičmi, 
- pri hre so súrodencami, 
- v škole so spolužiakmi, 
- s priateľmi. 
 
Každé dieťa by malo vyrastať v láske a prijatí. Žiaľ nie vždy je to tak. Modlite sa za deti, ktoré 
nezažívajú lásku, pokoj a prijatie v rodinách alebo v škole. Modlite sa za deti, ktoré žijú v strachu 
zo svojich rodičov, učiteľov a tých, ktorí sa o ne starajú.  
 
Kňaz Éli Samuela veľmi miloval a staral sa o neho ako o vlastného syna. Boh si tiež praje, aby boli 
všetky deti milované ľuďmi, ktorí sú v ich blízkosti a aby dostávali lásku a rešpekt. 
 
 
Téma: ROVNOSŤ 
Názov aktivity: Modlitba "trojnožka" 
 
Na niekoľko kartičiek napíšte krátke jednovetové modlitby. Skryte ich na rôzne miesta po celej 
miestnosti. Spárujte 2 deti - chlapca a dievča, zviažte ich pravú a ľavú nohu dokopy, aby mali spolu iba  
3 nohy. Upozornite chlapcov, aby sa k dievčatám správali nežne. Potom ich vyzvite, aby každý pár 
našiel  niekoľko modlitebných kartičiek a spolu sa pomodlili za tému, ktorá bude na nájdenej kartičke. 
 
Kňaz Éli si Samuela vážil, správal sa k nemu dôstojne a vedel, že aj dieťa môže slúžiť Bohu. Boh si 
praje, aby sa ľudia aj k ženám a dievčatám na celom svete správali s rešpektom a úctou, rovnako ako 
ku všetkým ľuďom. 
 
 
Téma: ODVAHA 
Názov aktivity: 100 poskokov pre modlitbu 
 
Vymyslite 3 krátke vety (modlitby), ktoré budú hovoriť o odvahe. Vyzvite deti, aby poskočili 100-krát 
(alebo 25-krát každá štvorčlenná skupina) a pri každom skoku opakovali jednu z modlitieb, ktorú si 
vybrali. Modliť sa a skákať je ľahká úloha. Boh však od nás očakáva, aby sme aj v ťažkých situáciách 
boli silní a vytrvalí. 
 
Napriek tomu, že pre Annu bolo ťažké nechať Samuela u Éliho, rozhodla sa Bohu dôverovať, urobiť 
správnu vec a svoj sľub dodržať. Jej srdce bolo silné. Boh si praje, aby sme v ťažkých životných 
situáciách boli silní. 
 
Modlite sa za to, aby deti na celom svete mali odvahu postaviť sa a ozvať, ak im niekto krivdí. 
 


