„Sokole oko”

Na stole lub podłodze rozłóż kilka, np. 10 przedmiotów. Przedmioty mogą
należeć do jakiejś kategorii, np. przybory szkolne. Wszyscy uczestnicy zabawy
przyglądają się przez chwilę tym przedmiotom a następnie zostają one zakryte
np. obrusem. Każdy z uczestników zabawy ma za zadanie wypisać na kartce
przedmioty jakie zostały ukryte. Wygrywa ten uczestnik, który zapamiętał
najwięcej przedmiotów. Można również przeprowadzić inny wariant zabawy,
polegający na tym, że któryś z uczestników, który nie bierze udziału w zabawie,
podczas gdy wszyscy zasłaniają oczy zabiera jakiś przedmiot. Po odsłonięciu
oczu należy podać co zginęło. Zabawę można przeprowadzić również w
dwuosobowych zespołach.

„Pomysłowe puzzle”

Znajdź jakieś ilustracje, np. z gazet lub pocztówki i potnij je starannie na kilka
lub kilkanaście elementów przypominających kształtem trójkąty. Następnie
ułóż z tych puzzli obrazek. Takie puzzle można przechowywać w kopertach i
układać kiedy ma się na to ochotę.

„Cukierkowy król”

Do słoika nasyp dużą ilość cukierków (wcześniej te cukierki dokładnie policz i
zapisz ile ich jest nie pokazując nikomu). Następnie zapytaj uczestników zabawy
ile wg każdego z nich jest cukierków w słoiku. Ten kto poda dokładną liczbę
albo najbliższą właściwej liczbie wygrywa. W trakcie zabawy można dokładać
lub odejmować cukierków i pytać o ich liczbę. Zawsze jednak samemu trzeba
cukierki policzyć aby znać ich właściwą liczbę.

„Rysowanie po ciemku”

Przygotuj kartkę i ołówek lub flamaster. Osoba, która nie bierze udziału w
zabawie zawiązuje ci oczy i podaje co masz rysować wg instrukcji:
„Na środku kartki narysuj dom (ściany, dach, okna, drzwi, komin). W prawym
górnym rogu narysuj słoneczko. Na dole kartki narysuj trawę i trzy kwiatki. Na
górze kartki narysuj dwie chmurki. Po prawej stronie domku narysuj drzewo. Po
lewej stronie domku narysuj kota lub psa”.
Następnie zdejmij opaskę i obejrzyj swoje dzieło.

„Tor przeszkód”

Na stole lub na podłodze ze sznurka, skakanki lub klocków zbuduj tor
przypominający odkryty tunel. Na końcu toru zbuduj z klocków bramkę. Na
początku tunelu połóż piłeczkę ping – pongową. Nabierz dużo powietrza i
dmuchaj na piłeczkę nie za mocno ani nie za słabo ale tak, by piłeczka wpadła
do bramki. Pamiętaj aby nie wykonywać tego zadania zbyt długo.

