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Jakutsko 

Veková kategória: 7-10 rokov 

Trvanie stretka: cca 60 min. 

Cieľ: Dozvedieť sa viac o Rusku, konkrétne o Jakutsku a o saleziánoch, ktorí tam pracujú s deťmi 

aj ďalšími ľuďmi. O spôsobe tamojšieho života, o tom, ako im aj my môžeme pomôcť, či už 

prostredníctvom Tehličky alebo modlitby. 

Začiatok: Modlitba – Otče náš, Zdravas Mária 

Komunikujeme s deťmi: 

● Máte radi zimu? 

● Čo najradšej robíte cez zimu? 

● Akú najväčšiu zimu si pamätáte vy (koľko stupňov bolo)? 

● Viete, kde sa nachádza Rusko? 

● Už ste niekedy počuli o Jakutsku? 

Následne si pustíme prezentáciu o Jakutsku, v ktorej sa dozvieme informácie o Jakutsku, 

zaujímavosti, pozrieme si fotografie, ďalej sa dozvieme o Tehličke – komu pôjdu peniažky a na čo 

pôjdu, spoločne si pozrieme video, ktoré je na stránke Tehličky. 

Po prezentácií sa detí spýtame, či by chceli pomôcť aj oni. 

Povieme im, že pomôcť sa dá aj prostredníctvom modlitby a že si každý večer, keď sa budú modliť 

so svojimi rodičmi, môžu spomenúť aj na detičky a ostatných ľudí z Jakutska, aby aj oni mohli zažiť 

teplo domova. 

Aktivita - Zimné domčeky: 

Pomôcky: vata, vatové tyčinky, farebné papiere, papier, lepidlo, nožnice  
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(Domčeky môžu vyzerať napríklad takto, alebo to môže byť jeden dom – taký, aký majú v Aldane.) 

Iný variant aktivity (pre mladšie deti): 

Pomôcky: farebné aj biele papiere, lepidlo, nožnice, fixky 

 

Ak by niekto nechcel mať tvorivé dielne, môže sa s deťmi zahrať aj hry. 

1. hra - „Za polárnym kruhom“: 
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Pomôcky: švihadlá alebo pásky – na vyznačenie priestoru, papierové vločky, obrázok ľadového 

medveďa a tučniaka 

Postup a priebeh: V priestore vyznačíme čiarami (páska, švihadlo) vzdialenosť asi 7-8 m. 

Na jednej strane poukladáme na zem papierové snehové vločky (minimálne 3 ks vločiek na jedno 

dieťa) a na druhej strane vyznačíme dva kruhy (páskou, šnúrou) a označíme ich obrázkami 

bieleho medveďa a tučniaka. Deti rozdelíme do dvoch vyrovnaných skupín a označíme ich ako 

biele medvede a tučniaky. Na povel deti vybehnú k snehovým vločkám. Ich úlohou je poprenášať 

všetky vločky do svojho kruhu (brlohu). Každé dieťa môže zobrať vždy len jednu vločku, umiestniť 

ju do svojho kruhu (brlohu) a až potom vybehnúť po ďalšiu. Hra končí, keď sú prenesené všetky 

vločky. Dbáme na bezpečnosť a upozorňujeme deti, aby sa nestrkali a nenarážali do seba. 

Po skončení hry spočítame vločky v každom „brlohu“. Hru môžeme podľa potreby zopakovať 

v opačnom poradí. Biele medvede a tučniaky musia svoje snehové vločky poprenášať zo svojho 

brlohu za vyznačenú čiaru za tých istých podmienok. 

2. hra - „Na snehové vločky“: 

Pomôcky: papierové vločky, mobil - rádio - notebook (niečo, z čoho môžeme púšťať hudbu - aby 

to bolo tematické, môžeme púšťať nejaké ruské piesne) 

Postup a priebeh: Určíme priestor, v ktorom sa deti môžu pohybovať. Po určenom priestore 

rozmiestnime papierové vločky podľa počtu detí. Úlohou detí je na pokyn animátora (pustenie 

pesničky) pohybovať sa po určenom priestore a vyhýbať sa vločkám. Na signál (zastavenie hudby) 

si každé dieťa musí nájsť svoju vločku a postaviť sa na ňu. V druhom kole hry odoberieme jednu 

vločku a hra pokračuje. Po zastavení hudby sa deti znova musia postaviť na vločky. Dieťa, ktoré 

ostane bez vločky – jeho vločka sa roztopila, sa postaví k animátorovi. Po každom kole 

odoberieme jednu vločku. Deti, ktoré ostanú bez vločiek, sa môžu pochytať do kruhu za ruky 

a tancovať do rytmu pesničky, alebo povzbudzovať svojich kamarátov. Hru ukončíme, keď ostanú 

v hre 3-4 vločky (podľa počtu detí). 

Záver - Kontrolné otázky z prezentácie: 

● Aká najnižšia teplota bola nameraná v Jakutsku? 
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● Koľko má Jakutsko jazier? 

● Povedzte mi jednu zaujímavosť o Jakutsku, ktorú ste si zapamätali. 

● Ako môžeme pomôcť ľuďom v Jakutsku? 

● Ako pomôže Tehlička ľuďom v Jakutsku? 

Modlitba: Deti môžu predniesť svoje prosby za deti a ľudí v Jakutsku, a poďakovať za to, čo oni 

majú a že to nie je všade samozrejmosťou + 3x Zdravas Mária. 


