Jautrie rotaļu vakari
Atpūtu vajag. Noteikti. Un smieklus. Un prieku. Un spēles. Un kopā būt. Lai arī
esam jau rakstījuši un piedāvājuši dažādas idejas spēlēm un rotaļām, jautrībai
nav gala, tāpēc – lūko pielikumu ar jaunām spēļu un laika pavadīšanas idejām.
Būvējiet torņus: no plastmasas glāzītēm, spilveniem, sērkociņu kārbām, kurpju
kastēm, zīmuļiem un kārtīm. Tas būs ne tikai jautri, bet arī palīdzēs izkopt
koncentrēšanos un pirkstu motoriku. Grūtākam līmenim, plastmasas glāžu torni
censties salikt ar aizsietām acīm.
Jautrās bumbiņas: Nepieciešams: mazās pinponga bumbiņas, vairākas
vienreizlietojamās glāzītes un serdenis no papīra dvieļu ruļļa (katram spēlētājam). Pie
vienas galda malas pielīmējiet ar caurspīdīgo līmlenti vairākas plastmasas glāzītes.
Uzdevums: no otra galda malas spēles dalībniekam iepūst glāzītē bumbiņu.
Ziloņu mači: vajadzēs zeķubikses (biezās vai kaprona: galvenais – jaunas vai tīras),
āboli un plastmasas glāzītes vai tukšas, tīras konservu kārbas. Vienā zeķubikšu starā
ievieto ābolu (lai tas ir tur, kur ir pēda jāievelk), dalībnieks uzvelk galvā zeķubikses
kā cepuri tā, ka ar ābolu esošā stara karājas kā ziloņa snuķis. Uzdevums – iepriekš uz
grīdas dažādās vietās izliktās bundžas vai glāzītes nogāzt ar savu zeķ-snuķi.
Desu spēle uz grīdas: no krāsainas līmlentes uz grīdas vai paklāja uztaisiet lielu
kvadrātu, kuru sadaliet vienādos 9 laukumos. Uz vienreizlietojamajiem šķīvjiem
aizmugurē uzzīmējiet 5 krustiņus un 5 nullītes. Un aiziet – spēlējiet lielformāta
„desas”.
Balonu mētāšana: nepieciešam ir vairāki baloni (piepūsti), lineāli 20-30 cm gari,
līmlente un papīra vai plastmasas vienreiz lietojamie šķīvji. Lineālus ar līmlenti
pielīmē pie šķīvjiem tā, lai tie veidotu kaut ko līdzīgi pannai jeb raketei. Uzdevums –
kurš ilgāk atsitīs savu balonu ar šo raketi. Ar šo var arī uzspēlēt, piemēram,
badmintonu. Tas gan būs tāds viegls un gaisīgs.
Nopūst krūzi: būs vajadzīgi baloni (nepiepūsti) un 5-10 tukšas plastmasas vai
kartona krūzītes. Uzdevums: krūzītes noliek uz galda rindiņā vienu otrai blakus un
katram dalībniekam ir jāpiepūš savs balons un tad, ar pirkstiem pieturot, jālaiž no tā
laukā gaiss tā, lai censtos nogāzt katru krūzi. Bez smieklīgi pīkstošām skaņām
neiztikt. Uzvar tas, kurš to ir izdarījis visīsākā laikā.
Makšķerēšana: sagādājiet vienu palielu bļodu (veļas bļodu, piemēram), koka
irbulīšus un daudz dažādus plastmasas pudeļu korķīšus. Bļodu piepilda ar ūdeni līdz
pusei, tajā ieliek korķīšus tā, lai tie peld pa virsu. Dalībnieku uzdevums – ar koka
irbulīšiem (var katru savā rokā turēt) makšķerēt laukā pudeļu korķīšus. Piemēram, tas,
kurš izvelk visātrāk noteiktu skaitu korķīšu, tiek pie mazas, gardas balvas.

Makšķerēšana nr. 2: divās ūdens bļodās ieberiet pupas, kastaņus, zīles. Gādājiet, lai
ūdens būtu patīkami silts. Dalībnieku uzdevums: ar basām kājām izvilkt pēc iespējas
ātrāk un vairāk iebērtos labumus (sacenšas divi dalībnieki savā starpā). Noteikti
paklājiet apakšā kaut ko, kas uzsūks izšļakstīto ūdeni, jo tāds noteikti būs.
Gleznot kā Mikelandželo: pie galda apakšas piestipriniet vairākas A3 formāta
zīmēšanas lapas, blakus – zīmuļu, krītiņu vai flomāsteru trauciņi. Izbaudiet kā ir
gleznot uz griestiem.
Nūdeļu medības: uz galda novietojiet vairākus nevārītus makaronus (taisnās
nūdelītes). Uzdevums: katram dalībniekam, mutē turot spageti makaronu, uzāķēt
nūdeli un to ielikt savā krūzītē. Var sacensties, kurš ātrāk uzlasa noteiktu skaitu, bet
pats process jau būs jautrs.

