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
Numbripall
Osavõtjad jagatakse 5-liikmelisteks võistkondadeks. Võistkond seisab üksteise järel rivis. Esimene on
number 1, teine number 2 jne. Mängujuht seisab keskel võistkondade ees, pall käes ja hüüab
numbreid. See number, mille ta nimetab, jookseb mõlemast võistkonnast palli ära tooma oma rivvi.
Kiirem saab palli kätte, viib oma rivvi ja saab punkti. (Või jätab palli endale ja mängujuht võtab
järgmise palli). Kui mängujuht ütleb kaks numbrit,näiteks 3 ja 4, peab üks inimene(nt nr3) teise(nt nr4)
selga võtma ja pallile järele jooksma. Kui mängujuht ütleb kolm numbrit, võtavad kaks kolmanda
võistkonnaliikme kahe vahele kätele istuma ja tõttavad pallile järele. Nelja numbri ütlemise korral
võtavad nimetatud numbrid üksteisel kätest ristvõttes kinni ja lähevad palli järele. Kõigi viie numbri
väljaütlemisel võtavad neli võistkonnaliiget viienda palgina kätele ja lähevad palli järele. Võidab see
võistkond, kes saab kõige rohkem kordi palli oma rivvi tuua.

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
GAIDLUS - Teab peast gaiditõotust ja selle tähendust
Tõotus koosneb kolmest osast: lubadusest täita kohustusi oma jumala ees, hoolida loodusest,
isamaast ja kaasinimestest ning võtta vastutus iseenda eest ja tegutseda gaidiseaduste kohaselt.
"Annan pühaliku tõotuse, et püüan teha kõige paremat, täita kohust oma jumala ja Eesti isamaa ees,
aidata ligimest ja täita igal ajal gaidiseadusi." Kohustused oma jumala ees - see lõik tähendab
poolehoidu hingelistele ja vaimsetele põhimõtetele ja oma usu tunnistamist. Ilma vaimse tagapõhjata
pole gaidlust, kuid igaühel võib olla oma arusaam jõust, mis maailma valitseb. Kohustused ligimese ja
isamaa ees - see osa kätkeb endas mõtet, et gaiditegevus põhineb austusel teiste inimeste ja oma
kodumaa vastu. Gaidluses väärtustatakse kaasinimese teenimist, ligimese armastust, abivalmidust,
vabatahtlikust, püüeldakse sallivama maailma poole. Gaid kasutab omandatud teadmisi ja oskusi
isamaa ja rahva heaks. Kohustused iseenda ees - see osa tõotusest tähendab eelkõige vastutuse
võtmist oma elu ja arengu ees. Tuleb püstitada endale eesmärke ja neid ellu viia, õppida, puhata,
tunda rõõmu iseeenda ja teiste üle, et sinust kasvaks terve inimene. Kõigile võib jagada tõotuse
paberkandjal ja kõik saavad kodus selgeks õppida või võib kohapeal koos valjusti ette lugeda ja
seejärel korrata.

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
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

