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Сојуз на извидници на Македонија

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
Мотивирај ја својата група да ги изучи
основите за градење рафт преку оваа задача
која завршува со вкусно честење на крајот!

минути

ПОТРЕБНА ОПРЕМА:
Соодветна за развигорци

- Грисини

1 Земете 4 грисини и

2 Искористете

напрaвете квадрат од нив
со тоа што 2 грисини ќе се
наоѓаат над другите.
Внимавајте да има доволно
место на краевите за да
бидат врзани заедно.

гумени бонбони од
јагода (во форма на
врвки) за да ги
заврзете краевите на
грисините.

3 Наполнете леген со
вода и дадете им време на
извидниците да изградат
индивидуални рафтови.
Откако ќе завршат,
зборувајте со нив за
техниката која ја
користеле за да ги заврзат
грисините зедно. Прашајте
ги дали мислат дека
нивниот рафт ќе плови.

4 Земете mini Milky Way
чоколадо или некое слично и
поставете го на рафтот во
легенот. Доколку
чоколадото остане на
рафтот и рафтот плови
тогаш сопственикот смее да
го изеде. Доколку проектот
е неуспешен тогаш
помогнете му на
сопственикот да изгради
уште еден рафт.

- Гумени бонбони врвки од
јагода
- Леген
- Mini Milky Way чоколадо
или сл.

ИСХОД:
Извидниците ќе научат нешто
повеќе за техниките на
врзување.

НАДОПОЛНУВАЊЕ:
Обидете се да ја зголемите
комплексноста и
големината на рафтот,
користејќи повеќе грисини
за креирање на солидна
база. Дадете и задача на
групата да постави
знаменце од хартија на
вертикално поставена
грисина и предизвикајте ги
да го поддржуват рафтот
при пловењето со помош на
фен во некоја поголема
водена површина.
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ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
минути
Креирајте YouTube или Instagram профил преку
кој ќе пернувате видеа и слики од групата!
Соодветна за извидници

1 Креирајте
YouTube или
Instagram профил
следејќи ги
инструкциите на
нивните вебсајтови.

2 Инсталирајте ги
потребните апликации
преку app store на
вашите смарт телефони.
Можете да споделувате
содржини преку
компјутер, но најчесто
телефоните или
таблетите го олеснуваат
процесот

3 Поставете им задача на
извидниците од патролата да
започнат да фотографираат
или да снимаат видеа од
интересни активности и
авантури во кои тие
учествуваат.

4 Поставете ги нивните
фотографии и видеа на
официјалниот патролен
YouTube и Instagram профил.
Охрабрете ги извидниците да
смислуваат и кратки описи за
под видеата и сликите и да
експериментираат со
хаштагови и означување луѓе
на фотографиите.

5 Споделувајте ги
вашите постови со
останатите извидници
преку Facebook, Twitter
или други социјални
мрежи.

6 Откако ќе станете
активни во ажурирање на
вашиот патролен профил,
предложете им на
извидниците да разгледаат
што споделуваат
останатите патроли на
нивните профили со цел да
добиете нови идеи.

ИСХОД:
Оваа активност ќе ги научи
извидниците како да ги
користат социјалните мрежи и
.
ќе ги опреми со IT вештини
кои
можат да ги користат
понатаму. Важно е младите
луѓе да разберат како да
останат безбедни онлајн

НАДОПОЛНУВАЊЕ:
Предложете им на
извидниците да креираат
сопствени блогови и да
пишуваат за нивните
извиднички авантури.
Поставете предизвик да
креираат два пишани постови,
два постови базирани на слики
и еден пост базиран на видео
во период од 3 месечен
период. По 3 месеци
предложете им да си дадат
критики, комплементи и
сугестии едни на други.
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ВРЕМЕТРАЕЊЕ:

Проверете ја брзината на ветрот преку
градење на брз и лесен анемометар

ОПРЕМА:

Соодветна за развигорци

- пластични чашки
- картон
- хефталка
- празно пластично шише
(помало од 300 мл)
- боцка или игла
- молив со гума
- маркер

1 Зададете им
задача на
развигорците да
исечат еден картон на
2 идентични делови
кои ќе бидат 2,5 цм
широки и 17,5 цм
долги. Потоа
захефтајте ги во
форма на плус (под
прав агол)

ИСХОД:

2 Захефтајте
пластична чашка на сите
4 креави. Поставете ги
странично со отворот
свртен кон задниот дел
на претходната чашка
(како на фотографијата).
Обележете една чашка
со маркер за да ја
разликувате од другите
Поставете боцка за

3

табла или игла преку
центарот на картонскиот
плус притиснете ја во гума
од молив. Проверете дали
картонот се врти околу
иглата без попречување

4 Поставете го моливот
во празно пластично шише
со тоа што мината ќе го
допира центарот од
базата на шишето.
Користете ја облежаната
чашка за да ги броите
ротациите.

минути

ЗАДАЧА 1
Најдете ја најизложената
област на ветер и откријте
го рекордниот број на
ротации за рок од 60
секунди. Потоа најдете ја
најслабо изложената
област на ветер и
споредете ги резултатите.
ЗАДАЧА 2
Изпратете ги
развигорците надовр и
зададете им предизвик
да ја мерат брзината на
ветрот околу одредана
зграда на повеќе
различни ќошеви и потоа
да ја споредат.

Оваа активност ќе ги
тестира инженерските
вештини на развигорците и
ќе ги запознае со идејата за
мерење брзина на ветар и како
може да се измери. Кога ќе ги
споредите резултатите од
мерењата ќе воочат колку
брзината не ветрот се менува
заедно со промената на
локацијата. Исто така можете да
ги поттикнете развигорците да
размислуваат за енергија од
ветeр.

НАДОПОЛНУВАЊЕ:
Предизвикајте ги развигорците да
создадат повеќе анемометри
користејќи различни материјали,
чашки од различни големини,
поголеми шишиња заедно со игла
за плетење наместо молив со цел
да ги согледаат ефектите од
промена на материјалите.
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ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
минути

Заминувате на авантура, но дали можете
да ја изберете правилната опрема?
ОПРЕМА:

Соодветна за развигорци

2

- 4 ранци
- материјали потребни за
игрите кои сте ги одбрале
*потрудете се да не
одберете активности за кои
се потребни исти
материјали

3

ИСХОД:

1 Поделете го јатото на 4 групи 7 Прашајте ги
со еднаков број на членови

останатите тимови што
мислат за изборот на
групата која презентирала
Дадете и на секоја група
и дали целосно се
ранец и кажете им да го
согласуваат со нив.
подготват за пакување
Потоа, презентирајте им
вие целосна листа на
Напишете 4 активности на
материјалите потребни за
ливче хартија и дозволете им на изведување на
групите да си одберат едно, да извлечената активност
го прочитаат и да не кажуваат
на останатите групи
Спроведете го истиот

4 Секоја група, кога ќе и
дојде редот одбира по некој
предмет кој сака и го
пакува во нивниот ранец.
Доколу во одреден момент
мислат дека повеќе ништо
не им треба за извлечената
активност можат да
прекинат со одбирањe на
предмети

8

процес за секоја група и
дозволете им на крај на
екипите да ги соберат
точните материјали за
играта која ја извлекле

5 Откако сите материјали ќе
бидат спакувани, одберете ја
првата група да го испразни
нивниот ранец, a oстанатите групи
треба да погодат која активност и
се паднала на таа група

6 Откако сите групи ќе завршат со
погодување за секоја група,
номинирајте еден тим да ја открие
нивната активност и да презентираат
зошто ги одбрале конкретните
материјали

Развигорците ќе научат
како да се пакуваат
правилно за одредени
активности и кои се
потребните материјали кои
им се потребни за истите
активности
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ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
Со овој проект кој трае еден месец ќе ги
заинтересирате извидниците за
случувањата на ноќното небо

минути

ИСХОД:

Соодветна за развигорци

1 Најпрвин

4 Недела подоцна дојдете на

проверете каде се
наоѓа месечината
во вашиот регион и
кога изгрева и
заоѓа од
хоризонтот.
Осигурајте се дека
ќе биде видлива на
хоризонтот во
наредните неколку
недели.
www.timeanddate.c
om/worldclock/moon
rise.html

истата локација во истото време и
повторно нацртајте ја позицијата
на месечината

2 За време на
состанокот излезете
надвор со групата во
одредено време и
понесете А4 листови и
пенкала. Најдете место од
каде што ќе можете да ја
набљудувате месечината

3 Тие треба да го нацртаат
хоризонтот од таа гледна точка
заедно со формата на месечината.
Пред да си заминете внатре
запомнете ги позицијата и времето
и напишете го датумот над
цртежите. Месечината на листот би
требало да биде голема колку 5
денарка. Дадете им по една 5
денерка за да можат да измерат и да
ја нацртаат месечината правилно

5
Продолжете
така секоја
недела до
крајот на
месецот и
потоа
споредете ги
неделните
цртежи

Развигорците ќе разберат
дека ноќното небо се
менува во текот на месецот
и дека не е исто секоја
вечер

НАДОПОЛНУВАЊЕ:
За време на ноќна
прошетка обидете се да го
најдете север користејќи ја
ѕвездата Северница

ПРОНАЈДЕТЕ ЈА
СТАНИЦАТА:
Потсетете ги извидниците
да редовно да го гледаат
небото за време на ноќните
авантури за да се испробат
дали можат да ја пронајдат
Интернационална
Вселенска Станица.
Постојат илјадници локации
и периоди низ годината кога
таа може да се забележи од
најразлични локации на
Земјата. Отворете го
вебсајтот и проверете кога
можете да ја видите
станицата од вашата
локација
www.spotthestation.nasa.gov
/sightings
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ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
Искористете ги вашите инженерски и научни
познавања во овој експлозивен експеримент
Соодветна за развигорци

ОПРЕМА:

1 Поделете ја патролата во

5 Развигорците треба

групи составени од 4 члена.
Групата нека одбере по еден
водач. Дадете му лист хартија
и пенкало на водачот

да наполнат 2/3 од
тубата со вода. Потоа
ставете две шумечи
таблети во шишето. Брзо
затворете го капачето и
ставете го шишето на
количката.

2 Побарајте од секој тим
да дизајнира тркачка кола,
која ќе треба да ја изградат
од лего. Колата мора да биде
многу лесна за да биде брза,
но сепак доволно силна за да
држи празна туба од лепак

3 Кога дизајните ќе
бидат готови, секој тим
треба да си избере лего
коцки кои мислат дека ќе
им бидат потребни за
изградба на своето возило

минути

6 Гледајте како
притисокот го испукува
капачето и ја
придвижува количката
нанапред.

7 Измерете чија
количка поминала
најголема дистанца. За
хигиена имајте и
доволно крпи во близина.

4 Веднаш по тоа составувањето на колите може да
започне! Прикачете чиста и празна туба од лепак на колата
со помош на ластичиња. Тркалата на колата мораат
да се вртат слободно, а тубата мора да биде
доволно блиску до земјата поставена
за колата да користи максимум
од силата што ја има на
располагање

- ЛЕГО коцки (гледајте да
има што повеќе тркалца)
- чисти туби од лепак со
капачиња кои се вадат
- ластичиња
- хартија и пенкала
- шумечи таблети

ИСХОД:
Развигорците ќе научат
како да дизајнираат и
градат прототип и како една
хемиска реакција му дава
моќ на едно возило. Ќе
научат и како брзината
зависи од тоа како ќе ја
изградат нивната количка.

ЗА ИЗВИДНИЦИ:
Направете го истото, само
пробајте некоја друга
хемиска реакција, на
пример, Mentos и диеатална
Coca Cola.
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ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
Изградете уреден, долготраен оган кој е
идеален за мали простори и отежнати услови
Соодветна за извидници и истражувачи

1 Соберете ги залихите

5 Oвој вид на огниште

потребни за изградба на
факелот. Потребни ви се: сува
трева, кора од дрво, листови и
кратки гранки. Исто така ќе ви
биде потребена и запалка.

гори добро затоа што
воздухот има можност да
циркулира преку
празнините и откако
запаливите материјали ќе
изгорат, жештината се
пренесува врз дрвцата и 4
еднакви дела од трупецот.

2 Базата за оганот е трупец
кој е поделен на 4 еднакви
дела со помош на секира.

3 Поставете ги 4 делови
како на сликата, но не
заборавајте да оставите
простор помеѓу секоја
четвртина. Наполнете ги
дупките со суви гранчиња.
Продолжете со полнење дур
не добиете слоеви од гранки.

6 Доколку трупецот има
рамна горна површина
можете да поставите
тенџере и да готвите. Оган
е посебно ефективен за
време на снег. Се користи
во Шведска и Канада и
исто така познат како е
„Канадска свеќа“

4 Ставете го запаливиот материјал по ваш избор како
сува трева, кора или суви листови над слоевите од гранки.
Користејќи запалка запалете го горниот слој од
запаливите материјали.

минути
ОПРЕМА:
-сува трева
-листови
-кора од дрво
-трупец
-запалка
-секира

ИСХОД:
Огништето е самоодржливо и
му е потребно многу малку
внимание. Извидниците ќе
научат нов начин за градење на
огниште и ќе ги воочат
ефектите кои овој метод ги
има врз крајниот резултатШведскиот факел гори долго и
не зафаќа многу простор. Како
што гори оганот, ветарот може
да навлезе преку страничните
дупки на трупецот и можно е
да е потребно мало промена на
положбата- завртување

НАДОПОЛНУВАЊЕ:
Прашајте ги истражувачите
кои други елементи и терени
можат да бидат предизвик при
градење на огниште и како
групата може да ги надмине
конкретните пречки? Кои
други култури имаат
изградено специфични
огништа кои функционираат
добро во нивната околина?

Сојуз на извидници на Македонија

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
минути

Развијте ги ориентационите вештини
преку наоѓање на богатството!
Соодветна за сите категории

ИСХОД:

1 Постојат одредени подготовки кои 5 Целта на
треба да ги завршите однапред.
Одлучете каде ќе ги сокриете
предметите. Напишете инструкции за
тимот како да дојде до скриените
предмети. На пример: оди 6 чекори во
правец 200 степени, 6 чекори во
правец 100 степени и 6 чекори во
правец 150 степени. Испринтајте еден
сет со инструкции за секој тим

2 За време на состанокот
формирајте 2 еднакви тима. Дајте
им по еден компас и по еден сет со
инструкции на двата тима

3 Активноста е прикладна и за
надвор и за вантре, зависно од
временските услови. Забавно би
било доколку ја спроведете во
шума или на поле, но исто така
забавно е и во затворена
просторија

4 Охрабрете ги тимовите да
испланираат стратегија пред
да започнат

активноста е
тимовите да ги
следат
инструкциите и
да го запишат
секој предмет
што се ќе го
пронајдат на
секоја етапа.
После секој
предмет треба да
продолжат да го
бараат следниот,
следејќи ги
инструкциите се
до крајот на
стазата

Зајакнување на навигационите
вештини, вклучувајќи ја и
способноста за користење на
компас. Извидниците ќе
работат во тим и ќе ги
подобрат своите
комуникациони вештини.

Сојуз на извидници на Македонија

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
Креаирајте вртечки 3Д “fleur-de-lis“
користејќи пластика и мобилен телефон!
Соодветна за извидници и истражувачи

4 Залепетe ги со селотејп
четирите делови така што
горе ќе добиете голем отвор
во форма на квадрат, а доле
мал

5 Пуштете го видеото
www.youtu.be/DZhQQng-gKc
од вашиот телефон

1 Симнете образец за
проектор од www.bit.ly/1Nflwdd
и потоа испринтајте го

2 Сечете по испрекинатите
линии така што ќе добиете 4
потсечени пирамиди

3 Проверете дали исечоците
се еднакви со примерот и
меѓу себе

6 Поставете ја призмата на
екранот на телефонот со
малиот отвор до екранот.
Поставете ги очите во висина
на призмата и ќе видите 3Д
холограм

7 Проверете дали сите
чекори сте ги завршиле точно
на
www.youtu.be/QLORzhvT5a8

минути

ОПРЕМА:
- телефон

- пластична хартија
- ножици
- селотејп

ИСХОД:
Оваа активност ги
охрабрува младите
извидници да ги користат
своите телефони на
креативен начин. Ќе научат
дека холограмите не
секогаш браат
комплицирана изработка и
специфична опрема.
ЗА РАЗВИГОРЦИ:
Доколку сакате, можете да
пробате без технологија. Се
што треба да нпаравите е да
испринтате 3Д верзија на
интернет и да им дадете да
ги превиткуваат. Опремата
што ви е потребна е
испринтаната хартија и
селотејп.

Сојуз на извидници на Македонија

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
минути
Предизвикајте ја патролата да изработи
модел на рака од робот!
Соодветна за сите категории

1 Дадете им задача на

7 Направете дупче низ

извидниците да исечат
правоаголен дел од картон

центарот на секоја дланка и
бутнете ги сите 5 јажиња
низ дупчето. Соберете ги и
врзете ги во јазол

2 Сите треба да си ја
нацртаат дланката на
картонот со раширени прсти

3 Потоа треба да го
исечат картонот следејќи
ја линијата со тоа што ќе
добијат картонска рака

4 Означете три

8 Поставете ја раката
наспроти некој полесен
предмет како празно
пластично шише и
повлечете ги јажињата
преку дупката и моделот на
роботска рака ќе го фати
шишето

хоризонтални линии на секој
прст и 2 на палецот исто како на
внатрешната страна на вашата
дланка. Нежно со ножиците
направете рез врз линиите така
што прстите би се подвиткувале
на местото на линиите

5 Исечете 5 јаженца или
коноп долги 30 цм за секоја
рака. Залепете по едно
јаженце на почетокот на секој
прст и протнете го во цефките
кои следат надоле.

6 Исечете делчиња од цефка
за пиење како на сликата кои
потоа ќе ги поставите во секој
дел на дланката

ОПРЕМА:
-јаже/коноп
-цефки
-картон
-ножици
-селотејп

ИСХОДИ:
Оваа активност претставува
шанса за извидниците да се
запознаат принципите на
роботско инженерство.
Бидејќи за имплементирање на
активноста се потребни многу
едноставни материјали, секој
извидник ќе има шанса да
изгради сопствен модел

НАДOПОЛНУВАЊЕ:
Дадете им задача на
извидниците да се поделат во
парови и да си задаваат задачи
кои треба да ги завршат со
роботската рака како на
пример: отварање на врата,
тегла, шише итн.
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ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
Дешифрирајте таен код како вистински шпиуни
Соодветна за извидници

ОПРЕМА:

1 За секој декодер

5 Напишете ја англиската

извидниците треба да
исечат по три круга со
дијаметар 8цм, 6цм и 4цм

три различни бои

азбука по редослед со големи
букви, по една буква во секое
делче на големиот круг и
прашалник во последното. На
средниот круг напишете ја
азбуката но овој пат по
измешан редослед

3

6

2 Обојте ги круговите во

минути

- тврда хартија
- ножици
- боички
- молив
- линеар
- маркер
- шпенадла

ИСХОД:

Извидниците ќе креираат
декодер кој е многу тежок за
Во најголемиот круг
декодирање бидејќи нуди 27
Прикачете го најмалиот
нацртајте еден помал кој ќе круг во средина на декодерот други можни решенија.
Предложете им на
е оддалечен 0,9цм од
извидниците да креираат 2
неговата надворешна линија
исти декодери што ќе им
Сега креирајте код со тоа
и креирајте 27 еднакви
овозможи да си праќаат едни
што секоја буква од големиот
секции. За декодерите да
на други шифрирани пораки.
бидат компатибилни мораат круг ќе кореспондира со
Кеирањето на декодерот ќе ги
некоја буква од средниот круг. научи извидниците за важноста
да имаат еднаков број на
Напишете некоја порака
на прецизноста во пишувањето
секции

7

4 Направете дупка во
центарот на големиот и
средниот круг. Прикачете ги
двата круга користејќи
шпенадла. Поделете го
средниот круг на 27 секции
користејќи го поголемиот
круг за помош. Средниот
круг треба да биде поделен
на 27 еднакви дела

заменувајќи ја секоја буква со
буква која и одговара од
НАДОПОЛНУВАЊЕ:
средниoт круг
Охрабрете ги извидниците да

8 За да ја дешифрирате
поракта најдете секоја
буква од внатрешниот круг
на која буква од
надворешниот круг одговара

го пребараат Jefferson Cipher
Wheel дизајнирано од
претседателот на Америка

Сојуз на извидници на Македонија

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
Испробајте ја оваа видео повик игра за да ги
зајакнете вашите вештини за дигитална комуникација

минути
ОПРЕМА:

Соодветна за сите категории

1 Креирајте 2 Skype
профила или искористете
2 профили на некој од
членовите

( Пр: нацртај полукруг,
нацртај хоризонтална линија
итн.). Кога првиот тим ќе
заврши со опишување,
започнува вториот тим.

2 Поделете ја групата на 6 Откако двата тима ќе
тимови од по 2-3 луѓе и
дадете им по еден лаптоп
на првите 2 тима кои ќе
играат. Тимовите треба да
се наоѓаат на доволна
далечина така што нема да
се слушаат едни со други

завршат со објаснување и
цртање, доаѓаат во
заедничката соба и ги
споредуваат цртежите за да
дојдат до заклучок кој тим
подобро опишува

Креирајте лига во
3 Секој тим има минута 7
идентификување на
време за да нацрта нешто (
најдобриот тим. Можете да
риба, куче, мачка, дрво итн.) играте и индивидуално

4 По минута време треба
да се уклучат на Skype и да
започнат видео повик едни
со други

5 Откако ќе се
конектираат едниот тим
започнува да му го
опишува цртежот
на другиот тим,
но без да каже
што е...

- лаптоп/таблет/телефон
- интернет
- хартија
- пенкала/ боички

ИСХОД:
Оваа активност ќе и овозможи
на групата да ги вежба IT
вештините, а воедно и
способностите за дигитална
комуникација. Играта ги
принудува да најдат креативен
начин да опишат објект
индиректно

НАДОПОЛНУВАЊЕ:
За следно ниво, поделете ја
групата во 3 тима. Поделете
им на групите листови хартија
и пенкала. Првиот тим мора да
нацрта нешто и да му го опише
на вториот тим. Откако ќе
завршат, вториот тим треба да
се јави на третиот тим и да му
ја опише ново нацртаната
слика. Сите три тима потоа ги
споредуваат цртежите.

Сојуз на извидници на Македонија

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
минути

Предизвикајте ја групата да дизајнира
модел за заштита на ценет товар
Соодветна за развигорци и извидници

1 Подгответе се за оваа

4 Секоја група треба да ги

активност со тоа што тимот
ќе донесе кутии од храна,
најповолно од корнфлекс
или нешто слично. Групата
треба да дизајнира пакет за
заштита на важен товар
како на пример храна за
хуманитарни цели

собере материјалите кои
смета дека и се потребни за
дизајнот и да започне со
изработка

5 За да се започне со

тестирање на дизајните
секоја група треба да го
смести товарот во пакетот.
Поделете ја групата на
Потоа фрлајте ги пакетите од
мали групи кои ќе работат на
2 метри височина. Расудете
пакетите. Секоја група
според издржливоста и
треба да измери 25 грама
естетиката на изработката
сува храна која ќе ја завитка
која е најдобра
во палома и ќе ја осигура со
селотејп

2

3 Потсетете ги групите дека пакетите мораат да бидат
долготрајни и за повеќекратна употреба. Некои идеи
вклучуваат: сунѓер заврзан со ластиче за надуван балон или
кутија направена од картон прикачена на мини падобран
изработен од текстил

ОПРЕМА:
- хартија
- коноп
- селотејп
- ластичиња
- памук
- текстил
- балони
- ножици
- сува храна (ориз, макарони)
- метро
- вага

ИСХОД:
Оваа активност ќе ја поттикне
креативноста на извидниците,
а нивниот дизајн може да им
послужи во ненадејни
ситуации

НАДОПОЛНУВАЊЕ:
Повторете ја задачата но овој
пат одредете буџет кој
тимовите мораат да го
почитуваат

Сојуз на извидници на Македонија

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
минути

Од обично ќебе до пончо за амблеми
Соодветна за сите категории

1 Најдете ќебе и

4 Сошијте ги

потрудете се да е
еднобојно. Одберете
волна или некој
полесен материјал

извидничките амблемите
кои ги поседувате на
пончото. Можете да ги
подредите по редослед
како што сте ги добиле или
пак да ги поделите во
групи по бои. Не
заборавајте да ги сошиете
со боја која одговара на
ќебето

2 Поставете го ќебето на
подот и преклопете го
дијагонално. Внимателно
измерете ја дијагоналата и
најдете ја средината. Со
остри ножици исечете
дупка за главата, но
внимавајте да е потесна од
должината на вашите
раменици, а поширока од
вашата глава

3 Постелете го ќебето и
додека лежи рамно,
завиткајте ги марамите
убаво и наредете ги по
работ за ќошот на
марамата да виси. Потоа,
внимателно зашијте ги.

ОПРЕМА:
- ќебе
- ножици
- метро
- игла
- конец
- извиднички амблеми

ИСХОД:
Оваа задача ќе ја едуцира
вашата група за разновидноста
на алиштита помеѓу
народите,а воедно ќе ги
поттине да размислуваат за
реискористување на стари,
непосакувани предмети, како
старо ќебе на пример

НАДОПОЛНУВАЊЕ:
Доколку групата сака да
изгледа целосно мексикански,
тогаш направете сомбреро од
весници со помош на селотејп

Сојуз на извидници на Македонија

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
минути

Изградете лансирачка и слетувачка пуста
за да ги тестирате вашите летачки способности
Соодветна за сите категории

1 Потребно е да

4 Обележете го мекиот

најдете однапред некој
мек материјал кој ќе го
користите за слетување.
Земете дрвена даска и
заковајте две шајки на
краевите

материјал со креп трака или
изолир. Направете три
квадрати еден во друг, а
секој од нив да носи различен
број на поени. Најмалиот 3,
средниот 2 и најголемиот 1

2 Поделете ја патролата 5 За да ја наместите
на мали групи и дадете им
задача да изработат
авионче од А4 лист

3 Нека направат дупка
на шпицот од авионот.
Земете спајалица и
подвиткајте ја за да
направите кука, а потоа
закачете ја на дупката на
авионот. Спајалицата ќе ви
помогне за полесно да го
лансирате вашиот авион

направата за лансирање,
ставете ја даската на масата
и закачете ластик на двете
шајки (како чатал)

6 Секој од извидниците
треба да дојде на ред,
закаќувајки ја куката за
ластичето, потегнете и
пробајте да го погодите
центарот. Идејата на играта
е да се соберат што повеќе
поени

ОПРЕМА:
- дрвена штица
- 2 шајки (+2 за резерва)
- ластик
- А4 листови
- спајалици
- изолир или креп трака

ИСХОД:
Градење и тестирање на
авионите
ќе им овозможи на
.
извидниците шанса да искусат
инжињерство и физика.

НАДОПОЛНУВАЊЕ:
За да им ја зголемите
прецизноста, закачете
картон на рамката од
вратата и во него направете
неколку дупки со различна
големина. Најголемиот круг
нека носи најмалку поени, а
најмалиот најмногу. Потоа,
видете кој може да го
направи најголемиот
резултат.

Сојуз на извидници на Македонија

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
минути

Претворете ги младите извидници во
режисери преку оваа активност
Соодветна за сите категории

1 Најнапред, подгответе

ОПРЕМА:
- 2 парчиња стиропор
- објекти за снимање (играчки,
кукли)
- телефон или таблет
- трипод
- Stop-motion апликација

го сетот потребен за
снимање на анимацијата.
Тој е едноставен и се
состои од 2 парчиња
стиропор. Едно за база и
едно за позадина

4 Погледнете го демото

2 Дадете им задача на

5 Направете пробно

извидниците да ги
донесат нивните омилени
кукли или плишани
играчки од детството, кои
ќе бидат главни улоги

Преку оваа активност ќе ја
запознаете групата со
процесот на снимање филм. Ќе
се здобијат со искуство за
креирање анимација со stopmotion

снимање за да се
запознаете со апликацијата

НАДОПОЛНУВАЊЕ:

6 Започнете со снимање.

Откако извидниците ќе се
запознаат со техниката,
можете да се обидете уште
еднаш, но овој пат со креирање
на прикзна однапред

3 Искористете го
вашиот телефон или
таблет за да инсталирате
некоја stop-motion
апликација како JellyCamo
или qStopMotion.
Доколку користите
iPhone или iPad
можете да
инсталирате Stop
Motion Studio
од iTunes

или туторијалот за подобро
да се запознаете со
апликацијата

Секој извидник нека има
шанса да направи видео или
некој кадар

ИСХОД:

Сојуз на извидници на Македонија

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
минути
Помогнете и на патролата да ја открие моќта
на нивните бели дробови преку оваа активност
Соодветна за развигорци и извидници

1 Постојат одредени

5 Земете воздух длабоко

подготовки кои треба да ги
завршите пред да
започнете со активноста.
Осигурајте се дека цревото
и сите друи предмети се
стерилизирани пред нивна
употреба

и издишете го во цефката
користејќи ја дијафрагмата
за да максимизирате моќта
на белите дробови

2 Наполнете го лавабото
со 10 цм вода и наполнете
пластично шише со вода до
врвот

3 Следно,
ќе треба да
го поставите
шишето како
на сликата

4 Држето го
шишето со
едната, а
цефката со
другата рака.
Едниот крај од
цефката треба
да влага во
отворот од
шишето

6 Како што издишувате,
воздухот ќе ја притисне
водата од цефката во шишето

7 Измерете колку
волумен воздух имале
вашите бели дробови
преку мерење на
нивото на водата пред
да издишете и дур
издишувате

ОПРЕМА:
- цефка
- пластично шише
- вода
- лавабо

ИСХОД:
Идишувањето на воздухот од
белите дробови преку цефката
и кревање на нивото на водата
значи дека вашиот воздух го
зема местото на водата во
шишето. Волуменот на вода кој
сте го кренале го означува
капацитетот на вашите вели
дробови. Објаснете им ја на
вашите извидници функцијата
на белите дробови како дел од
респираторниот систем

НАДОПОЛНУВАЊЕ:
За да добието најпрецизно
читање на капацитетот на
вашите бели дробови залепете
селотејп на шишето за да
обележите одредени
интервали

Сојуз на извидници на Македонија

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
минути

Изградете огнен светилник за
време на вашиот камп

ОПРЕМА:
Соодветна за извидници и истражувачи

1 Соберете
долги, суви дрва.

2 За основата
потребни ви се 3
гранки кои се околу
2,5 метри долги.
Поставете ги во
форма на триаголна
пирамида и заврзете
ги на врвот со јаже

3 Земете 3
пократки гранки
долги околу 1 метар
и заврзете ги
хоризонтално околу
поголемите гранки
и ќе добиете
триаголник

4 Сега поставете
пократки саптчиња врз
еднометарските и така ќе
креирате централна
платформа за оганот.
Колку погоре успеете да
ја поставите централната
платформа толку по
видлив ќе ви биде
светилникот од далечина

5 Поставете ситни,
суви гранчиња и сува
трева на централната
платформа и запалете
ги со кибрит.

6 Огнот нема да трае
долго, но вашиот
светлосен сигнал ќе
биде виден!

-големи гранки
- мали, суви гранчиња
-јаже
-сува трева
-кибрит

ИСХОД:
Младите извидници ќе научат
што да прават во случај да се
загубат во природа. Доколку
им е потребна помош,
светилникот ќе им помогне
нивната локација да биде
полесно откриена од други
извидници

НАДОПОЛНУВАЊЕ:
Исто така можете да ги
научите младите ивидници
како да користат природни
материјали за да изградат
засолниште. Користете тенки
гранки кои се потпираат една
на друга и една долга гранка
поставена на врвот. Поставете
фолија за да го заштитите
засолништето од дожд и ветар

Сојуз на извидници на Македонија

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
Дешифрирајте тајни зборови со
помош на оваа активност
Соодветна за развигорци и извидници

1 За да започнете

3

со оваа активност ќе
ви биде потребен
лист хартија испишан
со брајова азбука

е да направите неколку комбинации
со по 6 збора користејќи ја брајовата
азбука и бројки од 1 до 6 кои им
соодветствуваат на зборовите и
потоа поставете една кобинација во
кутија за играчот да не го гледа
листот

2 Смислете некои
зборови и напишете ги
користејќи ја брајовата
азбука. За да направите
брајови букви користете
ја мината за да
притискате врз обоените
точки и да создадете
вдлабнатини или ставете
малку лепак врз
обоените точки. Тоа ќе
ги направи
поприметливи на допир

4

За да ја играте играта потребно

Секој играч ја фрла коцката и

зависно од бројката која ќе му се
падне потребно е да ја најде истата и
да го прочита зборот под таа бројка

5

Тој што 30 секунди време ќе

прочита најмногу зборови е победник

6

Менувајте ги комбинациите кога

е потребно

минути
ОПРЕМА:
- испринтана брајова азбука
- коцка
- листови хартија
- лепак
- кутија
- пенкало/молив
- нагрда по ваш избор

ИСХОД:
Оваа активност претставува
можност за младите да се
запознаат со брајовата азбука.
Декодорање на оваа азбука е
практичен начин на учење како
некои слеши луѓе читаат и ќе
им овозможи на младите луѓе
подобро да ги разберат
отежнатите методи на
комуникација

НАДОПОЛНУВАЊЕ:
За да им овозможите на
извидниците повеќе да ја
совладаат брајовата азбука
смислете цели фрази наместо
зборови
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ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
Впрегнете ја сончевата топлина
преку креирање на соларна кула

минтуи

Соодветна за сите категории

ОПРЕМА (за еден тим):

1 Поделете ја

- 3 конзерви
- селотејп
- спајалица
- иглички
- 2 исто големи книги

патролата во парови.
Секој пар ќе прави кула,
затоа осигурајте се дали
имате доволно опрема за
сите. Секој пар треба со
селотејп да залепи 3
конзерви една над друга,
притоа конзервите да
немаат дно или капак

3 Поставете ја
вртимушката на врвот од
кулата врз игличката

4 Поставете ги двете кутии
едно до друга на раздалеченост
од 2 до 3 цм

2 Одвиткајте спајалица
за да создаде свод кој ќе
го поставите над
конзервите и
залепете го со
селотејп

3 Залепете
игличка на
врвот на сводот

5 Поставете ја кулата
врз книгите како на
сликата

6 Кога ќе ја

поставите кулата на
сонце, поради
топлиот воздух во
конзервите
Направете вртимушка.
вртимушката ќе
Исечете лист во
форма на квадрат. започне да се вртипример за
Исечете го
реобновлива
дијагонално,
енергија
почнувајќи од
секој ќош и
запирајќи 2 цм пред
центарот на листот.
Превиткајте го надоле секое
второ ќоше кон центарот и
прицврстете ги со игличка

4

ИСХОД:
Младите ќе научат како да
креираат термална кула,а тоа
ќе им помогне да ја разберат
термодинамиката. Воедно ќе
научат како топлиот воздух
може да биде искористен за да
придвижи вртимушка и како
овој експеримент претставува
пример за реобновлива
енергија
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ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
Конструирајте моќен катапулт од
Стапчиња и други секојдневни предмети
Соодветна за развигорци и извидници

1 Кажете им на
извидниците да земат две
стапчиња, да ги стават
едно врз друго и од
едната страна да ги
врзат со ластик. Нека ги
замотаат неколку пати,
за да бидат убаво врзани.

2 Поставете ги другите
8 стапчиња едно врз
друго и врзете ги двата
краја цврсто. Можете да
пробате и да вежбате
јазли место да ги
врзувате со ластик.

кофичка за топчињата.
Држете го долното
стапче цврсто, ставете ја
”муницијата” и со
другата рака повлечете
ја надоле кофичката, а
потоа отпуштете.

5 Извидниците нека
измерат колку далеку
летнале топчињата и
нека вежбаат на нивната
прецизност.

минтуи
ОПРЕМА:
- 10 стапчиња
- ластичиња
- пластични капачиња
- лепак
- пластелин (гумени топчиња)

ИСХОД:
Проектот ќе помогне младите
луѓе да разберат едноставни
инжињерски вештини и
основите на тоа како работи
еден катапулт - зачуваната
енергија за да се лансира еден
предмет. Кога ќе го направат
катапултот, можат да вежбаат
на нивната прецизност.

ДРУГИ АКТИВНОСТИ:
Извидниците нека пробаат да
направат ланчана реакција т.н.
“Тензија“, како што е покажано
на долната слика. Ланецот
може да биде колку сакате
долг (што повеќе тоа подобро).
Кога ќе ги пуштат ќе бидат
зачудени што ќе се случи.
Исто така, можат и да пробаат
да направат посилен катапулт,
ист како прикажаниот, но меѓу
двете стапчиња ставете ја
спајалицата која се наоѓа во
штипката.

3 Вметнете ти осумте
стапчиња меѓу другите
две така што ќе
формираат ”V” форма.
Притиснете ги краевите
на ”V”-то за да видите
колку колку е јак
катапултот.

4 Залепете капаче на
крајот од едното стапче
за да го користите како

Екстра активност:
Со останатите стапчиња,
групата може да ги нареди за
да направи т.н. тензија, која
резултира со експлозивна
ланчана реакција кога ќе бидат
пуштени. Видете ја сликичката
лево за како да ги наредите
стапчињата правилно.
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ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
Креирајте и играјте со нацртани камчиња и
разбранете ја имагинацијата на тимот
Соодветна за развигорци и извидници

1 Секој извидник треба да 4 Оставете ги камчињата да
донесе минимум 5 мазни и
рамни камчиња на кои може
да се црта

се исушат и откакоќе се
исушат ставете ги во торба

2 На лист хартија

нека започне со тоа што ќе
извлече едно кампче од
торбата кое ќе му послужи
како инспирација да каже
неколку реченици

договорете се секој да
напише околу 5 предмети
од секојдневието како:
храна, облека, животни,
растенија итн.

3 Секој извидник треба да
ги нацрта предметите кои
ги напишал на камчињата
со фломастери. Внимавајте
предметите да не се
повторуваат

5 Седнете во круг и некој

6 Следниот извидник ја
повторува постапката.
Продолжете така се до
последниот член

7 Во вториот круг можете
да креирате песна наместо
приказна

минути

ОПРЕМА:
- мазни камчиња
- фломастери
- торба

ИСХОДИ:
Оваа активност ќе ја ослободи
креативноста на младите
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ВРЕМЕТРАЕЊЕ:
минути
Научете како Деменција може да влијае
врз луѓето преку лов на богатство
Соодветна за развигорци и извидници

1 Подгответе го теренот за

5 Викнете го трагачот

лов на богатство со тоа што
ќе расфрлате парички низ
просторот вклучувајќи и
пречки како столчиња или
кутии. Сокријте некои
парички во, под или нaд
пречките

назад. Екипата мора да го
насочува за тој да најде
што повеќе парички за 4
минути

2 Одлучете што сакате да
им продадете на
развигорците и за која
цена. На пример книга за
50 денари. Тоа значи дека
извидниците ќе треба да
соберат 50 денари

3 Јатото нека одбере
некој кој ќе ги собира
паричките со превез за
очите и нека ја напушти
собата

6 После активноста
прашајте го трагачот за
неговото искуство. Какви
биле инструкциите? Како
се чувствувал ? Дали би
успеал без инструкции?

7 Кажете му на трагачот
да ги стави парите во
торбичката и да му ги
преврзе очите на друг
член од екипата - плаќач.
Потоа, плаќачот оди кај
лидерот и купува еден
предмет, но со превез
на очите.

4 Дадете им 2

8 После

минути време на
развигорците да
разгледаат каде се
наоѓаат паричките

активноста
прашајте го
плаќачот какво било
искуството. Како се
чувствувал? Дали
било лесно? Дали
лесно ги
препознал
паричките?

ОПРЕМА:
- монети од различна вредност
- превез/извидничка марама
- торбичка за парите

ДИСКУСИЈА:
Деменција не значи исклучи
губење на меморијата. Видот и
говорот можат да бидат исто
така оштетени со тоа што
секојдневните активности
стануваат многу отежнати.
Какво е тоа чувство ? Како се
чувствувале трагачот и
купувачот?

ИСХОДИ:
Развигорците ќе научат дека
Деменција не влијае само врз
меморијата на индивидуата
туку и на други функции на
мозокот,а тоа го отежнува
секојдневното функционирање
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Играјте ги најпознатите игри кои се пренесуваат од една на друга
генерација со години!
Соодветни за развигорци и извидници

Јас сум...
Развигорците седнуваат во круг и се претставуваат, потоа треба да изведат
некаква фигура или движење. Наредниот треба истото да го повтори името и
движењето на претходниот, а потоа да се претстави себе си и така се во круг.
Најдобро е да е последен водачот бидејќи тој мора да ги повтори сите имиња и
движења на членовите и на крај да се претстави себе.
Соблекување на чорапи
Место: Природа
Траење: 5-10 минути (зависи од бројот на играчите)
Потребно: Шаторско крило, секој развигорец да има облечено чорапи.
Развигорците седнуват на рабовите на шаторското крило и немаат чевли,
одоносно носат само чорапи на нозете. Целта на играта е да се соблечат двете
чорапи на соиграчот и да се остане седнат на работ на шаторското крило.
Теренот може да се прошири и да се игра во пар или јато против јато, но не се
препорачува за играње на последниот ден на логорување.
Мисирка
Потреби: Ограден терен (2mx2m)
Траење: 10-15 минути
Играчите се поделени во две екипи и секоја на различна страна на теренот. На
одреден знак сите почнуваат да скокаат на една нога настојувајки да го гурнат
соперникот да ја спушти ногата на земја. Рацете стојат прекрстени зад грб. Кога
играчот ке ја спушти ногата на земја излегува од играта. Победници се играчите
кои останале на теренот.
Троножно трчање
Потребно: Две марами, централа
Траење: 10 минути
Поделете ги развигоците во парови по двајца и секој пар преврзете му ги нозете
со марама (левата нога на првиот развигорец со десната на вториот развигорец)
и така да имаат вкупно три нозе. На даден знак екипата трча до централата која
е објект поставен на одалеченост од 20-30 метри, кога пристигнуваат до нејзе
се вртат и трчаат назад до почетната линија. Победник е парот кој најбрзо ќе ја
заврши задачата.
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Носење книги на глава
Потребно: 2 книги, централа
Траење: 10-15 минути
Се натпреваруваат две екипи на развигорци со подеднаков број на членови.
Првите развигорци во екипата добиваат книга која ја носат на глава движејќи се
кон линијата која е оддалечена околу 10 метри. Кога ќе пристигнат до линијата
се враќаат назад и ја предаваат книгата на следниот развигорец. Така се
надоврзуваат сите развигорци од јатото. Доколку на некој му падне книгата од
главата, истиот се враќа и започнува од почеток. Победник е екипата на
развигорци која прва ќе ја заврши задачата.
Скок преку реката
Потребно: Топка
Траење: 10 минути
Формирајте две екипи со подеднаков број на развигорци. Развигорците стојат во
колона еден зад друг. Првиот е на стража и држи топка во рацете. На
одалеченост од осум метри се наоѓаат две паралелни црти една од друга
одалечени еден метар. Тие ја претставуваат реката. На даден знак првиот играч
од колоната трча, скока преку реката се врти и ја фрла топката на наредниот
играч кој чека на стартот. Во моментот кога вториот играч ја добие топката,
трча, ја скока реката и ја фрла топката на следниот играч во колоната. Играта
трае се додека и последниот играч во колоната не ја прескокне реката. Екипата
која прва ќе заврши е победник.
Броеви до 30
Број на играчи: 5-6 екипи со по 6-8 членови
Траење: 30 минути
Потребно: Хартивчиња со испишани броеви од 1 до 30 напишани 5-6 пати во
различни бои.
Секоја екипа добива една боја. Пред играта низ шумата/ паркот/просторијата се
распоредуваат хартивчињата со броеви во различни бои. Победник е екипата
која прва ќе ги собере сите броеви од сопствената боја.
Цртање со затворени очи
Траење: По желба
Потребно: Листови хартија, маркери
Поделете празни листови на сите членови, дадете им задача да нацртаат круг на
целиот лист, потоа со заврзани очи треба да нацртаат очи, нос и уста во кругот.
Вториот пат, треба да нацртаат квадрати и потоа со заврзани очи да нацртаат
прозорци, врата, оџак...
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Слепа баба
Траење: По желба
Потребно: 2 марами, предмети
На играчите им се покриваат очите со извидничка марама. Секој играч се
поставува на почетна линија и на даден знак треба да се упати кон крајната
линија која е поставена на 10 метри. По патот се поставуваат препреки. 2 играчи
се движат низ препреките, а соиграчите им довикуваат и ги водат. Победник е
екипата која прва ќе заврши.
Трка со кутии од ќибрит
Траење: По желба
Потребно: кутии ќибрит, коноп, стапчиња (по број на членови)
На секој член му е потребно празно кутивче од ќибрит, конец и дрвено стапче.
Кутијата од ќибрит се врзува со парчето конец и потоа конецот се намотува на
дрвеното стапче за да може да се влече. Наредете ги кутиите на старната линија,
на спротивната страна стојат играчите чија цел е што побрзо да го намотаат
конецот и со тоа да ја привлечат кутијата. Победник е оној кој ќе ја привлече
кутијата најбрзо до себе, притоа да внимава да не му се преврти кутијата. Во
случај кутијата да се преврти играчот може да ја напушти играта или да се врати
на стратната линија и да започне од почеток.
Воз низ тунел
Траење: По желба
Потребно: марами
Поделете го јатото на еднакви групи. Подредете ги извидниците да стојат еден
позади друг, рацете да им се на рамената на извидникот пред нив и нозете да им
се раширени така што ќе може да се поминува под нив. Последниот извидник
треба да земе марама во својата рака и на даден знак тој треба да се провлече
помеѓу нозете на извидниците пред него и кога ќе застане прв ја подава
марамата назад (помеѓу нозе) така што марамата ќе стигне повторно до оној кој
е последен во редот. Процесот треба да се повторува се додека групата се врати
во првобитна положба. Најбрзата група е победник.
Топло-Ладно
Траење: По желба
Потребно: Било каков предмет
Во просторија се крие некој предмет. Водачот бира еден развигорец од јатото,
потоа тој ја напушта просторијата и кога ќе се врати треба да го пронајде
предметот. Другите извидници му помагаат така што извикуваат ладно (кога се
наоѓа далеку од предметот) и топло (кога се наоѓа блиску до предметот).
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Диригент
Траење: По желба
Потребно: /
Сите извидници стојат во круг. Водачот определува еден член од јатото кој го
напушта кругот, додека другите извидници се договараат кој ќе биде диригент.
Диригентот започнува со некое движење,а останатите треба да го следат. Тој
може да го менува движењето кога сака. На даден знак извидникот кој го
напушта кругот се враќа и треба да погоди кој е диригент. Ако не погоди три
пати му се кажува кој бил диригент, и водачот бира нов член кој го напушта
јатото, додека другите се договараат кој ќе биде новиот диригент.
Стоногалка
Траење: По желба
Потребно: /
Поделете ги извидниците во еднакви групи. Подредете ги во ред еден позади
друг, така што секој извидник треба својата десна рака да ја протне меѓу нозе
на извидникот пред него и да го фати за неговата лева рака. Првиот извидник од
редот треба со своите две раце да го држи извидникот позади себе , а последниот
со двете раце извидникот пред себе. Направете стаза која групите треба да ја
поминат, онаа група која прва ке ја заврши стазата прва е победник.
Мува и Пајак
Траење: По желба
Потребно: /
Сите извидници стојат во круг, по двајца еден позади друг. Првиот извидник
клечи или седи со прекрстени нозе (мува), извидникот позади него стои со
рацете на неговиот грб (пајак). Еден извидник е без пар. Извидникот кој нема
пар стои и ги гледа мувите кои седат. Тој треба да одбере мува и да и намигне,
во тој момент мувата треба да стане и да истрча до извидникот кој и намигнал и
да застане позади него без пајакот да успее да ја фати. Тогаш извидникот кој
намигнал ја зема позицијата на мува, а извидникот кој сега останал без пар
треба да намигнува.
Што се промени во просторијата
Траење: По желба
Потребно: Просторија, предмети
Извидниците добро ја разгледуваат просторијата, потоа ја напуштаат, а водачот
променува 10 работи во нејзе. На даден знак извидниците се враќаат во
просторијата и треба да ги запишат на празен лист работите кои се промениле
во просторијата. Играта може да се повторува неколку пати и најуспешниот
извидник да се прогласи за победник.
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Пронајди ја паричката
Траење: По желба
Потребно: Паричка
Извидниците се местат во ред, еден позади друг со десната рака пред нив и
полузатворена дланка. Водачот поминува покрај сите и прави движење како да
остава паричка во секоја дланка, но остава паричка само кај еден извидник. Се
бира еден член кој треба да погоди каде се наоѓа паричката. Кога ќе погоди
каде се наоѓа паричката, извидникот каде што се наоѓала паричката треба да
биде следниот кој ќе погодува.
Бум
Траење: По желба
Потребно: /
Извидниците седат еден до друг, по редослед почнуваат да бројат од 1 (1, 2, 3..).
Меѓутоа играчот кој треба да каже три, наместо три треба да каже БУМ. Истото
важи и за играчите кои треба да кажат 6, 9, 12, 15 (сите броеви кој се делат со 3 и
каде што се спомнува бројот три, 13, 23). Доколку некој погреши и наместо бум,
ја каже бројката, испаѓа од игра. Победник е оној кој ќе остане последен. Во
зависност од возраста може да се дадат и покомлицирани броеви (6 и 8).
Набројување на предмети
Траење: По желба
Потребно: Предмети, чаршави
На маса се ставаат 10-15 предмети. Потоа секој извидник ги гледа предметите
една минута пред да се покријат, откако ќе се покријат секој извидник треба на
лист хартија за две до три минути да наброи колку предмети запамтил. Победник
е оној кој наброил најголем број на предмети. Бројот на предмети може да се
зголеми или да се намали времето додека се откриени предметите или времето за
набројување на предметите.
Лов на елени
Траење: 20 минути
Потребно: /
На еден извидник му се врзуваат очите и тој претставува елен. Сите други
извидници се во негова околина и тие претставуваат ловци. Еленот слуша и ако
слушне некаков шум покажува со раката во тој правец, ако на тоа место се наоѓа
некој од ловците, тој веднаш испаѓа од игра. Победник е оној извидник кој ќе му се
доближи на еленот и ќе го допре, притоа еленот да не го слушне.

Сојуз на извидници на Македонија

Шешир
Траење: 45 минути
Потребно: Шешир, музика
Извидниците се делат во парови. Потоа се пушта музика на која паровите треба
да танцуваат. Кај еден играч се наоѓа шешир, во моментот на играње, играчот со
шеширот треба да го префрли кај друг играч. Во моментот на прекинување на
музиката оној пар кај кого се наоѓа шеширот излегува од игра.
Каладонт
Траење: 20 минути
Потребно: /
Првиот извидник кажува еден збор, вториот извидник треба да каже збор кој
почнува на последниот слог од претходно кажаниот збор (јаболко-компири-риби...).
Оној извидник кој ке каже збор кој завршува на слогот КА испаѓа од игра.
Победник е извидникот кој ќе остане последен.
Кој ќе напише повеќе
Траење: По желба
Потребно: Хартија, моливи,
Водачот одредува тема на играта (логорување, персонална опрема, градови, реки).
Потоа на даден знак секој извидник треба да на лист хартија да напише што повеќе
зборови. Играта не треба да трае повеќе од 2-3 минути. Играчот кој има најмногу
зборови е победник.
Scoutball
Траење: 60 минути
Потребно: Марами, топка, материјал за обележување на терен.
Извидниците се делат во две еднакви екипи. Се обележува терен со димензии
слични на ракометарскиот (40х20). На двата краја од теренот се ставаат мали
голчиња. За играње се користи рагби топка (или шише замотано со неколку маици).
Секој извидник има закачено марама околу појасот. Топката може да се носи,
фрла или шутира со нога-по волја. Противничките играчи имаат задача да ја
одземат топката или да ја одземат марамата на играчот кој ја поседува топката.
Доколку му се одземе марама на играчот во чии раце е топката, тој треба да ја
напушти играта на две минути или доколку се постигне гол пред истекот на
времето. По постигнување на гол, топката се враќа на центарот на игралиштето.
При секој прекин на играта топката може да се подаде само на играч позади, и
подавањето треба да биде извршено меѓу нозете на играчот кој изведува.
Победник е онаа екипа која прва ќе постигне 12 гола, а по 6 гола се менуваат
страните. Играта може да заврши и доколку на една екипа и се исклучени 50% од
играчите. По желба може играта да се игра и на определено време.
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Прашања и одговори
Траење: По желба
Потребно: Хартија, моливи по член
Извидниците седат еден позади друг. Првиот извидник добива лист хартија на кој
треба да напише прашање, притоа вториот извидник да не види што напишал.
Потоа, вториот извидник треба да даде одговор на прашањето без да знае кое е
прашањето, третиот повторно поставува прашање, четвртиот одговара. Имајќи во
предвид дека извидниците не знаат кое било поставеното прашање читањето на
целиот текст ќе биде забавно. Водачот може да постави тема и правила за обликот
на секое прашање и одговор.
Џони вика
Траење: По желба
Потребно: /
Извидниците се собираат на едно место, потоа водачот изговара разни наредби.
Меѓутоа наредбата треба да се изврши само доколку водачот пред наредбата
каже Џони вика. Играчот кој ќе изврши наредба без водачот претходно да каже
Џони вика, испаѓа од игра, и обратно. Доколку играчот кој нема да изврши
наредба, а водачот претходно кажал Џони вика. Победник е оној извидник кој ќе
остане последен.
Претрчување под снежни топки
Траење: По желба
Потребно: /
Извидниците се делат во две групи. Едната група се напаѓачи, другата се
нападнати. Се цртаат два квадрати на раздалеченост од 20 метри. Напаѓачите се
наоѓаат на раздалеченост од 40 метри од двата квадрати, додека во едниот
квадрат се сместени нападнатите. На даден знак од водачот, нападнатите треба
да претрчаат од едниот во другиот квадрат избегнувајќи ги снежните топки од
напаѓачите. Сите погодени играчи испаѓаат од игра. Потоа нападнатите и
напаѓачите ги менуваат своите улоги. Победник е екипата во која ќе преживеат
повеќе нападнати.
Различно поместување
Место: Природа
Број на играчи: Екипи составени од 4 играчи
Времетраење: 5-10 минути (зависи од должината на стазата и спретноста на
играчите)
Играта е штафетна, а играчите мораат што е можно побрзо да преминат одреден
пат така што ќе се движат различно. Првиот трча, вториот скока на една нога,
третиот со двете нозе (како зајак) четвртиот наназат и т.н.
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Лисица во снег
Траење: По желба
Потребно: /
Во снег се нагазува голема кружна стаза, во средината на кружната стаза се
нагазуваат 6 патеки под агол од 60 степени. Во средината се наоѓа еден извидниклисица, додека на кружната стаза се наоѓаат останатите извидници. Извидникотлисица смее да се движи само по патеките во кружната стаза, а останатите
извидници само на кружната стаза. На даден знак од водачот сите извидници
почнуваат да се движат во еден правец, а целта на лисицата е да дофати некој
извидник од кружната стаза. Оној кој ќе биде допрен од лисицата, станува лисица.
Ако некој од извидниците излезе од стазата или падне исто така станува лисица
Лисица во снег
Траење: По желба
Потребно: /
Во снег се нагазува голема кружна стаза, во средината на кружната стаза се
нагазуваат 6 патеки под агол од 60 степени. Во средината се наоѓа еден извидниклисица, додека на кружната стаза се наоѓаат останатите извидници. Извидникотлисица смее да се движи само по патеките во кружната стаза, а останатите
извидници само на кружната стаза. На даден знак од водачот сите извидници
почнуваат да се движат во еден правец, а целта на лисицата е да дофати некој
извидник од кружната стаза. Оној кој ќе биде допрен од лисицата, станува лисица.
Ако некој од извидниците излезе од стазата или падне исто така станува лисица.
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Пополнете ја оваа мапа на светот, со тоа што ќе ги
пополните празните држави со нивната најпозната храна

Изеди го својот пат околу светот
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ТОПКИ

НИШАЧКИ КРОФНИ

Времетраење: 20 минути

Времетраење: 15 минути

Соодветна за развигорци и извидници

Соодветна за развизгорци и извидници

Дадете му на секој член по 10 пинг-понг
топчиња. Ставете 5 или 6 топчиња со
различна големина на земја и напишете
им бројчиња така што најголемата топка
ќе го носи најмалиот број и обратно.
Фрлајќи еден по друг од одредена
локација членовите треба да соберат што
повеќе поени со секоја погодена топка.

Врзете крофни во форма на прстен за
конец и закачете ги така што ќе висат од
ѕидот. Исто така можете да ги закичете
на рачка од метла и да ја поставите рачка
да се потпира на две столчиња. Целта е
секој играч да изеде една крофна без да
ги употреби рацете. Тој што прв ќе ја
изеде цела крофна е победник.

ИГРА ЗА СМЕЕЊЕ

ТРЕСИ ЈА КУТИЈАТА

Времетраење: 15 минути

Времетраење: 5 минути

Соодветна за развигорци и извидници

Соодветна за развигорци и извидници

Седнете во круг и дадете му задача на
некој од членовите да започне со играта.
Првиот играч започнува ха ха, вториот
потоа кажува хо хо, третиот хе хеи така
продолжува кругот со повторување.
Доколку некој стварно се насмее излага
од игра. Продолжете така дур не остане
само еден играч.

Со помош на коноп заврзете празна
кутија од марамици околу половината на
секој играч. Ставете одредена бројка на
пинг-понг топчиња во секоја кутија.
Секој треба да се тресе со телото така
што пинг-понг топчињата ќе искочат од
кутијата. Првиот што ќе ги извади сите
топчиња со тресење е победник.

Сојуз на извидници на Македонија

ПОГОДЕТЕ ГО БЛАГОТО

ЈАЈЦЕ

Времетраење: 15 минути

Времетраење: 10 минути

Соодветна за развигорци и извидници

Соодветна за развигорци

Одберете најразлични видови на
благо. Играчите играат еден по еден.
Првиот ги отвара очите, му давате
некое благо и треба да погоди што.
Доколку погоди има право уште
еднаш да погодува и така натаму.
Кога ќе загуби започнува следниот
играч со погодување.

Подгответе се за играта со добро
сварени јајца. Поделете ја групата
во неколку тимови и дадете му на секој
тим јајце. Целта е од почетната линија
до крајната да се рола јајцето без да се
скрши. Развигорците смеат да го
буткаат јајцето со нога или лажица.
Доколку сакате да ја отежните играта
можете да пробате со несварени јајца
и буткање со нос.

ЛОВ НА БОГАТСТВО- ТРКА

КОЦКИ МРАЗ

Времетраење: 30 минути

Времетраење: 15 минути

Соодветна за развигорци и извидници

Соодветна за развигорци и извидници

Сокријте го богатството (чоколадни
парички) на широк простор и
поделете ја групата на мали тимови.
Откако ќе свирнете еден учесник од
секој тим истрчува и бара благо.
Откако ќе лоцира едно благо и ќе го
земе се враќа на место и нов член на
тимот се пушта во потрага и така се
додека не се пронајдени сите благи.
Тимот кој има собрано најмногу благо
победува. Богатството остана за
тимовите да се почестат.

Поделете го тимот на два помали
тима и набавете патрони со мраз.
Тимовите и се обидуваат да го стопат
целиот патрон најбрзо што можат. Не
е дозволене топење на коцката во
уста, нејзино газење или употреба на
опрема. Секој член на тимот мора да
учествува во топење на коцките.
Првиот тим кој ќе го стопи целиот
патрон е победник.

Сојуз на извидници на Македонија

Дојдете во допир со природата преку овие природно ориентирани активности!

ДЕТЕКТИВ

ЛОВ НА БУБАЧКИ

Времетраење: 20 минути

Времетраење: 30 минути

Соодветна за развигорци

Соодветна за развигорци и извидници

Охрабрете ги младите извидници да
станат детективи преку спроведување
на истражување за биодиверзитет околу
вашиот одред. Дадете им задача да
соберат цвеќиња, бубачки и растенија и
потоа разгледајте детално сите заедно со
лупа кој што собрал.

За да се подготвите за оваа активност
испринтајте табели со листа на инсекти кои
очекувате да ги најдете во вашиот простор и
оставете простор за штиклирање до секој
инсект. Поделете им ги табелите на
извидниците и пуштете ги да се шетаат и да
ги бараат инсектите од табелите и да ги
штиклираат доколку ги видат.

ПРИРОДЕН КОЛАЖ

ЛОВ СО СЛИКИ

Времетраење: 25 минути

Времетраење: 20 минути

Соодветна за развигорци

Соодветна за развигорци

Секој нека нацрта голем желад на А4
лист. Излезете надвор и соберете
најразлични природни материјали како
листови, гранчиња, млади плодови
и потоа залепете ги на листот но
придржувајте со до формата на желад.

За да се подготвите за оваа активност
потребно е да направите фотографии од
некои растенија кои ве опкружуваат и
потоа да ги испринтате. Поделете им ги
сликите на развигорците и оставете ги да
ги пронајдат истите во природа.

Сојуз на извидници на Македонија

EARTH ART

PIZZA PIE

Времетраење: 30 минути

Времетраење: 30 минути

Соодветна за развигорци

Соодветна за развигорци

Излезете со групата и соберете
најразлични природни материјали. Со
истите испишете некој збор на земја и
трудете се да го направите колку што
можете поголем, на пример: SCOUTS.
Не заборавајте да се сликате со
вашето дело.

Излезете со групата и соберете
најразлични природни материјали, но
внимавајте да имате повеќе од секој вид.
Целта е тие подоцна да се групирани во
една пица која ќе е поделена на 6
парчиња. Едно парче нека бидат листови,
друго шишарки итн. Не заборавајте да ја
фотографирате пицата.

ЦВЕТНИ ДЕЦА

ЦРВИ ОД КАМЕН

Времетраење: 30 минути

Времетраење: 30 минути

Соодветна за развигорци и извидници

Соодветна за развигорци и извидници

Со групата соберете стебленца,
цвеќиња и гранчиња. Целта е да
направите лик од растенијата кои че ги
соберете. Поставете ги на земја,
гранчињата како контура, тревата
како коса, лисјата како уши и т.н.
Неверојатно е колку различни лица
може да направите!

Кажете и на групата да соберат камења
во различни големини. Потоа, нека
направат црв или гасеница со местење
на камчињата во ред, а најголемото да
биде главата. Нека направат очи, уста,
антени...од трева, лисја или гранчиња.

Сојуз на извидници на Македонија

10 возбудливи алтернативи за различни видови на фудбалска забава!

FOOTIE SWERVE

НА ГЛАВА

Времетраење: 30 минути

Времетраење: 20 минути

Соодветна за развигорци и извидници

Соодветна за развигорци и извидници

Поделете ја групата на 2 тима и наредете
ги во две колони. Пред колоните во права
лина поставете столчиња или перничиња
кои претставуваат пречки, а на крајот од
колоните поставете знаменце. Секој
играч треба да ги пројде пречките
проаѓајќи со топката цик-цак околу
истите. Тимот во кој сите ќе завршат
побрзо победува.

Застанете во линија и одберете
термин како на пример ОФСАЈД.
Фрлете му ја топката на првиот играч
кој мора да ја шутне во обрач
поставен на земја. Доколку промаши
ја кажува првата буква од терминот
кој сте го одбрале. Вториот кој ќе
промаши ја кажува втората и т.н. Тој
што ќе го заврши зборот излегува од
игра и останатите продолжуваат се
додека не остане само еден кој ќе
биде победникот.

БОИ
Времетраење: 20 минути
Соодветна за развигорци

Поделете ја групата на 2 тима и направете две линии така што играчите ќе се
гледаат едни со други. На самолепливи ливчиња напишете некоја боја и на секој
игач залепете му едно ливче на чело. Тој што ја започнува играта ја фрла топката
на некој од спротивниот тим и извикува некоја боја која постои во спротивниот
тим. Тој што треба да ја фати топката, потоа треба да ја подаде брзо на учесникот
кој ја носи извиканата боја.

Сојуз на извидници на Македонија

ДРЖИ ЦВРСТО

ГРАДИ И ШУТНИ

Времетраење: 10 минути

Времетраење: 30 минути

Соодветна за развигорци и извидници

Соодветна за развигорци и извидници

Поделете ја групата на тимови од 4 до
5 луѓе. Поставете гол на одредена
оддалеченост од тимовите. Тимовите
мораат да се еднакво оддалечени од
голот. Учесниците треба да се држат
за раце и да ја постават топката во
центар на кругот. Држејќи се за раце
учесниците ја пренесуваат топката и
треба да дадат гол. Доколку се
отпуштат се враќаат на стартната
линија и започнуваат од почеток.
Тимот со најмногу голови победува.

Поделете ја групата на 2 тима со еднаков
број на играчи. Поставете гол на 20 метри
оддалеченост од играчите. На пола пат
поставете линија која го дели полето на
два еднакви дела. Секој играч треба да
има партнер од спротивниот тим.
Паровите ја поставуваат топката на гради
и почнуваат од стартната линија и така ја
пренесуваат топката до средишната
линија каде што ја спуштаат и еден од нив
пробува да даде гол. Без оглед на тоа
дали обидот бил успешен или не, тие
треба да се вратат на стартната линија и
да започнат од почеток со пренесување
на топката. Тимот со најмногу голови за
одреден период е победник.

ЕДЕН ДОПИР
Времетраење: 20 минути
Соодветна за развигорци и извидници

Поделете ја групата во тимови до 6 или повеќе луѓе. Формирајте круг и постевете
некој во средина кој ќе биде статичен. Тој треба да ја подава топката со нога на
некој од кругот и треба да му ја вратат и повторно да ја подаде. Доколку некој не
успее да ја врати топката во центарот со само еден допир добива негативен поен.

Сојуз на извидници на Македонија

БОГАТСТВО
Времетраење: 30 минути

ПОБЕДИ ГО ЅИДОТ

Соодветна за развигорци и извидници

Времетраење: 30 минути

Исечете 8 А4 листови на 4 дела.
Напишете го зборот БОГАТСТВО 4
пати, една буква на едно парче
хартија. Расфрлајте ги ливчињата
околу местото и поделете ја групата
на два тима. По еден играч од двата
тима започнува со дриблање се
додека не ја најде и земе буквата Б,
откако ќе ја најде се враќа на
почетната позиција и втор член од
тимот започнува со дриблање и
барање на О, потоа Г и така натаму.

Соодветна за развигорци и извидници

СПОРТСКА ПАНТОМИМА

НА ПРВА

Времетраење: 30 минути

Времетраење: 30 минути

Соодветна за развигорци и извидници

Соодветна за развигорци и извидници

Земете листови и исечете ги на мали
делови. На нив напишете познати
играчи и тренери и ставете ги во
некоја здела. Поделете се во два
тима. Еден член бира ливче и треба
да изглуми на неговиот тим, а
другите од тимот да погодат кој е тој.
Одредете време за погодување на
еден термин. Тимот со најмногу
погодени ливчиња победува.

Направете круг, а притоа еден да
застане во средина. Тој што е во
средина треба да ја подаде топката на
некој во кругот, тој да ја врати до него,
за потоа тој во средината со еден допир
да ја подаде на некој друг и т.н.
Доколку тој во средина ја подаде со
повеќе од 1 допир, се менува со некој
од кругот. Тој што ќе остане највеќе во
средина е победник.

Повеќето од извидниците нека
направат круг, држејќи се за раце,
свртени према надвор. Останатите (24) извидници стојат надвор од кругот.
Тие треба да ја префрлат топката
внатре во кругот што повеќе пати за
една минута. Потоа сменете ги
играчите. Највисокиот резултат
победува.

Сојуз на извидници на Македонија

`

Помогнете и на патролата да ги усоврши шпиунските вештини
со помош на овие активности!
ЛАСЕРИ

БЕГСТВО

Времетраење: 30 минути

Времетраење: 20 минути

Соодветна за развигорци и извидници

Соодветна за развигорци и извидници

За оваа активнот потребен ви е еден
ластик и неколку ѕвончиња.
Прикачере ги ѕвончињата за ластикот
и 2 извидника треба да го држат
ластикот така што ќе се создада
мрежа која шпиуните треба да ја
пројдадад еден по еден. Ѕвончињата
ќе покажат дали го допираат
ластикот.

Поставете долга даска која ќе се држи
на две гајби на краевите. Секој член
мора да ја пројде даската, односно да
”избега”, а притоа останатите членови
да му го одземаат вниманието или да го
маваат со лесни предмети како
стуткана хартија, перничиња, алишта и
т.н. Секој мора да се испроба. Можете
да ја пробате истата активност со тоа
што на не многу повисоко од земја ќе
врзете јаже на две дрва и ќе се
обидете да го поминете.

НЕВИДЛИВ ТЕКСТ
Времетраење: 20 минути
Соодветна за извидници и истражувачи

Секој член треба да испише неколку асоцијации за него на лист хартија
со чепкалка за уво користејќи сок од лимон. Откако ќе се исушат
листовите поделете им ги на членовите и со запалка загрејто го листот,
но внимавајте да не се запали. Откако ќе го загреете буквите ќе се
појават на хартијата. Секој член треба да погоди чив лист му се паднал.

Сојуз на извидници на Македонија

СЛЕДИ ГИ СТАПКИТЕ

ХИТМЕН

Времетраење: 15 минути

Времетраење: 10 минути

Соодветна за развигорци

Соодветна за развигорци и извидници

Сите извидници треба да ги нацртаат
отпечатокот од нивнито стопало и да
ја обојат црвена. Измешајте ги
цртежите и поделете ги. Секој треба
да открие чија стапка му се паднала.

Седнете во круг и одберете еден кој
седи во средина и ќе погодува.
Поделете карти и договорете се која
го означува платениот убиец. Откако
сите ќе си ја погледнат картата,
платениот убиец може да започне со
убивање т.е. со намигнување. Доколку
убиецот ви намигне на вас треба
драматично да изглумите смрт. Тој
што погодува има 3 обида.

БРЗИ ПРСТИ
Времетраење: 20 минути
Соодветна за развигорци и извидници
На играчите треба да им се врзани
очите и да имаат 3 самолепливи
ливчиња/стикери и притоа да седнат
во круг гледајќи на надвор. Во
средина на кругот се наоѓа шпиунот.
Тој треба да се обиде да украде што
повеќе стикери. Доколку некој мисли
дека шпиунот во моментот му краде
стикер од грбот треба да извика: „I
spy“ ! Доколку се во право обидот на
шпиунот се важи за неуспешен,
доколку згрешат шпиунот има право
да им земе еден стикер.

МАСКИ
Времетраење: 15 минути
Соодветна за развигорци и извидници
Дајте му на секој по една ролна
тоалетна хартија или брисачи. Потоа,
мора да направат барем по 2 маски
кои ке им помогнат да станат
прикриени шпиуни. Може да ги сечат,
кинат ролните во очила, бради и т.н.
Што покреативно, тоа подобро!

Сојуз на извидници на Македонија

Еве неколку активности за да се забавувате откако ќе зајде сонцето!
ПОТРАГА ПО СВЕТКАВИ ФОРМИ

КУГЛАЊЕ

Времетраење: 30 минути

Времетраење: 30 минути

Соодветна за извидници и истражувачи

Соодветна за сите категории

Дадете им на вашите извидници задача
да нацртаат 30 коцки, 20 триаголници,
10 кругови и 5 ѕвезди на картон кои
потоа ќе ги исечат и обложат со
алуминиумска фолија. Расфрлајте ги
формите низ теренот и со помош на
факел придружувајте ги извидниците
дур бараат. Секоја форма носи
различни поени. Поените можат да ги
заменат за овошје на крајот.

Набевете 6 пластични шишиња за вода
и 6 флуоросцентни стапчиња. Скршете
ги стапчињата и ставете ги во
шишињата. Извадете ги етикетите од
шишињата. Ставете 3 шишиша назад, 2
во средина и 1 напред и можете да
започнете со куглање.

ТИВКА ПРОШЕТКА
Времетраење: 15 минути
Соодветна за развигорци и извидници
Излезете на
прошетка
без да зборувате со цел извидниците
да можат да ги искусат звуците на
природата.

ПИРАТСКО БОГАТСТВО
Времетраење: 20 минути
Соодветна за извидници и истражувачи
Поделете ја групата на 2 тима и поставете
ги на 200 метри оддалеченост. Обележете
територија 10 метри на 10 метри за секој
тим користејќи факли. Ставете нешто во
средина на полето кое означува богатство
како на пример: шише вода со
флуоросцентно стапче внатре или
светилка од точак. Секој тим треба да го
штити своето богатство а притоа да се
обиде да го украде на другиот тим.
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ШВЕРЦЕРИ

ПРОШЕТКА СО ДУХОВИ

Времетраење: 20 минути

Времетраење: 30 минути

Соодветна за развигорци и извидници

Соодветна за развигорци и извидници

Селектирајте предмети кои што
извидниците ќе терба да ги шверцаат.
Поделете ја патролата на 2 тима од кои
едниот тим ќе бидат шверцери и ќе треба
да ги пренесат предметите од точката А
до точката Б, а другиот тим полицајци кои
треба да ги спречат шверцерите.
Осветлете го полето со факли. По една
изиграна партија заменете ги улогите и
откријте коj тим се подобри шверцери, а
кој подобри полицајци.

Оваа игра е опционална и доколку некој не
сака да учествува не мора тоа да го направи.
Одредете патека која извидниците мораат да
ја пројдат во парови или доколку се доволно
храбри сами. Меѓувремено организирајте ги
останатите водачи да се скријат околу
дрвата и грмушките и да шушкаат,
испуштаат чудни звуци на мегафон, прават
облаци од чад, да постават камуфлирана
мрежа на патот и останати трикови кои ќе ја
направат прошетката поинтересна.

СЛУШАЈ И БАРАЈ

НОЌНА ПАТЕКА

Времетраење: 20 минути

Времетраење: 20 минути

Соодветна за развигорци и извидници

Соодветна за развигорци и извидници

Играта се разликува од жмурка во тоа
што тој што жмури бара со затворени
очи или со превез, додека водачите ги
издаваат сокриените извидници преку
тропкање со стапчиња или некои други
материјали
кои не ја
прават играта прелесна.

Охрабрете ги извидниците да следат
светлечка патека која вие однапред ке ја
поставите и ќе се сочини од факли,
свеќи, флуоросцентни стапчиња или
други светлечки објекти така што од
секој поставен објект да се гледа
следниот.
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Понекогаш игрите со пластични чашки се најизводливи бидејќи
ќе ви помогнат да заштедите!
ВОЈНИ СО КУЛИ

ГЛАДНИ ДАБАРИ

Времетраење: 30 минути

Времетраење: 20 минути

Соодветна за развигорци и извидници

Соодветна за развигорци и извидници

Поделете ја патролата на неколку
тимови и поделете им еднаков број на
чашки на тимовите. Натпреварувајте се
кој ќе направи подобра кула со тоа што
ќе им зададете теми како највисока
кула, најкреативна кула, најбрза и т.н.

Наполнете голем тањир со слатки како
М&М’s или Skittles и поделете им на сите
учесници по една чашка и цефка. Целта
е за одредено време да стават колку што
е можно повеќе благо во нивната чашка
со помош на цефката.

ТРКА СО ПУКАНКИ
Времетраење: 20 минути
Соодветна за развигорци и извидници
Заџевтајте ластик на дно на пластична
чашка така што секој извидник ќе им по
две. Заврзете ги чашките околу чевите
така што дното на чашката ќе се наоѓа
над врвците. Наполнете ги чашките со
пуканки и тркајте се кој тим ќе пренесе
повеќе пуканки од точката А до
точката Б.

МУЗИЧКА ЧАШКА
Времетраење: 10 минути
Соодветна за развигорци
Седнете во круг и поделете им на сите
учесници по една црвена чашка, а на
еден учесни дадете му ја специјалната
сина чашка. Играта функционира исто
како музичко столче. Се додека трае
музиката, извидниците треба да си ги
подаваат чашките. Кога музиката ќе
заврши, тој што ја држи сината чашка
излeгува од игра.
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ПАЃАЧКИ КУЛИ

ПОДАДИ ГО СЛАТКОТО

Времетраење: 10- 20 минути

Времетраење: 5- 10 минути

Соодветна за развигорци и извидници

Соодветна за развигорци и извидници

Поставете чашка превртена наопаку
над маса. Над неа поставете карта.
Продолжете така нагоре за да имате
вкупно 5 чашки поставено. Целта е да
ги извадите картите една по една без
да паднат чашките. Најбрзиот играч е
победник.

Кажете им на извидниците да се
поделат во парови. Едниот член нека
земе чашка, а другиот кесичка слатки
по ваш избор. Потоа, тие нека
застанат на две спротивни страни од
масата. Целта е да погодат што
повеќе слатки во чашата. Кога сите
слатки ќе се потрошат, паровите нека
ги сменат улогите така што и другиот
ќе може да погодува.

ГОРЕ - ДОЛЕ

ПИРАМИДА

Времетраење: 10- 15 минути

Времетраење: 15 минути

Соодветна за развигорци и извидници

Соодветна за развигорци и извидници

Поделете се во два тима, тим Горе и
тим Доле. На земјата поставете 40
чашки, едни свртени нагоре, а други
обратно. Целта на играта е да имате
што повеќе чашки на крајот на
играта. Тимовите нека трчаат
наоколу и нека превртуваат чашки се
додека не истече времето. На крајот
пребројте кој тим има повеќе чашки.

Земете 28 чашки и побарајте секој
извидник да направи пирамида и потоа
да ја растури, се заедна за една
минута. Исто така, можете и да имате
повеќе натпреварувачи одеднаш, за
да видите кој ќе заврши побрзо.
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