
KOONDUSE KAVA
Sissejuhatavad tegevused
Plaksu andmine
Osalejad annavad kordamööda juhile plaksu ja lähevad siis ringi oma kohale istuma. Igaüks annab
oma kohale minnes juba istuvatele rühma liikmetele samuti plaksu.

Kommenteerin Tööleht see ja see, võta pall kaasa

Energia mahalaadimine
Tervita või suudle
On kaks ringi, tüdrukute ja poiste oma. Mõlemas ringis liigub üks jope või  kasukas, mida pannakse
kordamööda selga. Mängujuht, kes seisab seljaga  ringide poole, ütleb mingil hetkel "Stopp" ja need,
kelle seljas või käes  riideese juhtub olema, istuvad selgadega vastakuti toolidele ringidest väljapoole.
 Rahvas karjub kolmeni ja need kaks pööravad pead. Kui nad juhtusid pöörama  ühte suunda, tuleb
neil teineteist suule suudelda, kui eri suundadesse,  lõpeb asi lihtsalt käepigistusega. Kõik algab
otsast peale. 

Info edastamine
Info edastamine ketina
Info antakse kas paberlehel lugemiseks või suuliselt vaid ühele salga liikmele, kes omakorda räägib
seda järgmisele liikmele ja see järgmisele. Nii räägib iga kord info saanud isik antud info teisele edasi.
Lõpuks esitab salga viimane liige oma versiooni saadud infost rühmajuhile. Võrreldakse salkasid
omavahel ning alginfoga, millised muutused on toimunud võrreldes alg- ja lõppvariantidega infost.

Koolitamine
Läbi tegemine
Uuesti kordamine
Luuremäng
Uks salk kirjutab salakirjas teksti teisele salgale. Seejarel lähevad nad kokkulepitud alale seda peitma.
(Sobib uks voi mitu kvartalit, terve koolimaja vms). Oma teele jätavad nad nooli ja teemarke. Teine
salk hakkab 10 minuti pärast neile järele liikuma. Lõpuks peidab esimene salk oma salakirja ühte
kohta ja ennast sinna lähedusse. Teise salga eesmärgiks on leida üles nii esimene salk kui salakiri.
Peale salakirja lahendamist, saab teine salk õiguse peitma minna.

Sõprusring
Sõprusringi moodustamine
Seistakse ringis hoides kätest kinni, nii et igal inimesel on käed risti. Parem käsi üle vasaku. Lauldakse
"Gaidide unelaulu" või muud sobivat laulu.



Saada säde edasi!
Sõprusringis võib saata edasi "sädet" ehk käepigistust. Selleks lepitakse enne laulma hakkamist
kokku, kes alustab. Laulu ajal saadetakse käepigistus ühelt lapselt teisele edasi, kuni ring saab täis.

Sõprusringi lõpetamine pöördega
Sõprusringi võib lõpetada nii, et loetakse üheskoos "Heia-heia-hopp!" ning seejärel kõik pööravad end
ringis teistpidi, tõstes ühe käe üle pea. Kui kõik teevad seda samaaegselt ning proovivad jätkuvalt
kätest kinni hoida, õnnestub pööramisel ring terveks jätta.

Enne lõpetamist
Soovimine
Üksteisele soovitakse kordamööda (ringis) järgnevaks nädalaks midagi positiivset. Näiteks võib
soovida sõpru, nalja, häid hindeid, ilusaid soenguid vms.

Depoo
Kojuminek
Vaadatakse üle, et ruum jääb korda, vajadusel viiakse ära prügi, Kustutatakse tuled, suletakse
uksed-aknad ja minnakse koju


