
KOONDUSE KAVA
Sissejuhatavad tegevused
Energiaring
Osalejad seisavad ringis, hoides käest kinni. Astutakse samm ringi sisse, tõstes käed üles ja hüüdes
mingeid silpe või häälikuid. Võib valida oma rühmanime või mingi gaidlusega seotud sõna. Võib hüüda
nii nagu kunagi reklaamis: "Mmm - ahaaa... mmm - ehheee!"

Energia mahalaadimine
Limpopo jõe krokodill
▪ Inimeste arv: Kuni 50 Kirjeldus: Jõgi märgitakse keskjoonena, selle kaldad on teineteisest 2 meetri
kaugusel (jõgi ise umbes 5-6 meetrit pikk). Üks mängija on krokodill, ülejäänud maadeavastajad, kes
püüavad joostes jõge ületada. Kui krokodillil õnnestub kedagi puudutada, hakkab too krokodilli
abiliseks. Kõik krokodilli lülid peavad pidevalt olema kehaliselt üksteisega seotud, alati peab mõni
kehaosa jääma vette.

Aadam ja Eeva
Rahvas on ringis ja hoiab kätest kinni. Käed hoitakse üleval. Aadamal ja Eeval on silmad kinni  seotud,
üks on ringi sees ja teine väljas ning Aadam ajab Eevat hääle järgi taga. Aeg-ajalt hüüab Aadam "Kus
sa oled?" ja Eeva peab vastama "Siin".   Suurema rahvahulga korral võib mängida nii, et ringist välja
ei tohi minna.

John Wayne ja kauboid
Kõik osavõtjad, välja arvatud John Wayne, teevad enda ümber maha väikese ringi. John Wayne
hakkab kõigi vahelt läbi hüppama ja kõik need, kelle õla peale ta patsutab, peavad tema sappa
hüppama tulema. Kui John hüüab Zippadizappadi, jooksevad kõik Johni järel rivis olijad, kaasaarvatud
John ise, tühjadesse ringidesse. See, kes ringita jääb, on järgmine John Wayne. Kui John ütleb aga
Zuppadizuppadi, jooksevad kõik osavõtjad ja leiavad omale uue ringi. Ringita jäänu on jällegi uus John
Wayne.

Käe otsimine
Ringi keskel seotud silmadega mängijale antakse katsuda ühe inimese  kätt. Seejärel, kas
keerutatakse inimest ringi keskel või vahetatakse  ringis kohad ja suletud silmadega mängijal tuleb
leida enne katsutud käsi mängijate ringist. Hea oleks, kui võtta ära mängu ajaks esemed  käe ja
sõrmede küljest.

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
Läbi tegemine
Uuesti kordamine
Sõprusring
Enne lõpetamist
Depoo
Kojuminek
Vaadatakse üle, et ruum jääb korda, vajadusel viiakse ära prügi, Kustutatakse tuled, suletakse
uksed-aknad ja minnakse koju


