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1. Krāso rullīšus

2.

Līmē trijstūri

Trīs rullīšus nokrāso zilā
krāsā, septiņus – dzeltenā,
11 – zaļā, 15 – sarkanā.

Izveido trijstūri. Vispirms
salīmē rullīšus rindās, pēc
tam – rindu pie rindas.

3. Pabeidz mērķi

Loks un bulta

Tev vajadzēs:
• 1 m garu un 2 cm
platu plastmasas
cauruli;
• 1 m neelastīgas
auklas;

Aplīmē trijstūrim papīra
līmlenti un uz tās
uzraksti punktus.

• 60 cm garu
bambusa nūjiņu;
• sūkli;
• 1 gumiju;
• urbi;
• šķēres.

Spēle s gai ta

Trijstūris atrodas uz zemes. Dalībnieki no noteikta attāluma met galda
tenisa bumbiņu mērķī un skaita punktus. Uzvar tas, kam vairāk punktu.

Katapulta

1. Taisi loku

2. Darini bultu

Caurules abos galos izurb
caurumiņus. Caur tiem izver
auklu un sasien, cauruli
nedaudz saliecot.

Nogriez nelielu gabalu sūkļa.
Tā centrā iedur ar šķērēm apmēram
līdz pusei. Uzmauc sūkli uz bambusa
kociņa un nostiprini ar gumiju.

Spēle s gai ta

• 6 saldējuma
kociņus;
• 5 gumijas;
• PET pudeles
vāciņu;
• karsto līmi;
• bumbulīšus.

Katapultas platākajā galā
pielīmē pudeles vāciņu.

6 kociņus liec vienu
uz otra un abos galos
sastiprini ar gumijām.

2. Izveido katapultu

Laba
ideja!
Piepūt balonus un pielīm
ē tos
pie stingras pamatnes. Da
lībnieki
pa kārtai met šautriņas,
cenšoties
“sašaut” balonu.

Tev vajadzēs:

3. Pielīmē vāciņu

1. Sastiprini kociņus

Dalībnieki izvēlas katrs savu krāsas
trauciņu. Sūkli iemērc krāsā un raida
bultu mērķī. Kad visas bultas izšautas,
saskaita punktus.

Nekad netēmē
uz cilvēkiem un
dzīvniekiem!

Tev vajadzēs:

• 36 tualetes
papīra rullīšus;
• 4 toņu guašas
krāsas;
• otu;
• glāzi;
• karsto līmi;
• papīra līmlenti;
• melnu marķieri;
• galda tenisa
bumbiņu.

Tiem perpendikulāri, vienu virspusē,
otru apakšā, liec pārējos divus
kociņus un visus kopā sastiprini ar
gumijām. Virsējo un apakšējo kociņu
vienā galā sastiprini ar gumiju.

Spēle s gai ta
Dalībnieki pa kārtai katapultē
katrs savas krāsas bumbulīti.
Uzvar tas, kura bumbulītis
aizlido vistālāk.
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