KOONDUSE KAVA
Sissejuhatavad tegevused
Küünla süütamine
Osalejad istuvad ringis. Süüdatakse küünal ja antakse see käest kätte. Igaüks ütleb enne küünla edasi
andmist mingi hea soovi enda kõrval istujale. Korduval sama tegevuse tegemisel võib varieerida,
mida peab ütlema, enne küünla edasi andmist.

Energia mahalaadimine
Norra politsei
Kõik on puntras koos ja hoiavad teineteisest kõvasti kinni. Üks on politsei ja tirib mängijaid lahti. Kes
on lahti tiritud, hakkab samuti politseinikuks. Eesmärk on pundar täiesti laiali lammutada.

Info edastamine
Eelinfo tulemaolevate ürituste kohta
Juht annab teada, mis kuupäeval ja kus on toimumas järgmine üritus. Võimalusel räägib ka sellest,
mis on teema ja milliseid ettevalmistusi tuleb teha.

Koolitamine
Loomade tundmine
Igale osalejale pannakse keset selga (või otsaette) märkmepaber ühe looma nimega, nii et teised
näevad seda, aga tema ise ei näe.Igaüks peab hakkama oma looma ära arvama, esitades teistele
kas-küsimusi looma välimuse, elukoha, eluviisi jms kohta. Teised võivad vastata vaid "Jah" ning "EI".
Mängul on mitu võimalust: 1. Üks inimene esitab nii kaua küsimusi, kuni arvab oma looma ära 2. Kõik
esitavad küsimusi kordamööda, kes arvab oma looma varem ära, see saab mängust vabaks. Ta võib
siiski aidata teiste küismustele vastata. 3. Kõik käivad ringi mööda tuba, kui kellegagi kohtuvad, tekib
paar ja paarilised küsivad mõlemad 1 küsimuse teiselt. Kui sellele vastus saadud, liigutakse edasi
järgmise inimese juurde. Kes on oma looma ära arvanud, läheb mängust välja. Viimane mängija võib
esitada küsimusi kõigile teistele, et oma loom ära arvata. Kui laps on väga hädas, võib juht aidata
teda hädast välja, andes vihjeid looma välimuse või toidulaua või elukoha või poegimise vms kohta.

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.

Enne lõpetamist
Oma meeleolu väljendamine
Igaüks ütleb, mis tujus ta on pärast koondust või mis tunne tal on koonduselt ära minnes.

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

