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Ciasteczkowe wyzwanie
Potrzebujesz:
małych ciasteczek - możecie je sami upiec!
Każdy z Was umieszcza piernikowe ciasteczko na czole.
Na zawołanie musicie przenieść ciastko z czoła do ust bez
używania rąk.

Wyścig lasek
Potrzebujesz:
wstążki (sznurka);
cukierkowej laski.
Jeden koniec wstążki przywiązujemy do klamki, oparcia
krzesła lub innego stabilnego obiektu. Drugi trzymamy w
ręce. Na końcu wstążki, trzymanym w ręce, wieszamy
cukrową laskę. Zadaniem każdego uczestnika zabawy jest
przesunięcie laski z jednego końca wstążki na drugi, bez
dotykania laski rękami!
Wariant I: Ustawiacie się obok siebie, każdy z Was trzyma
swoją wstążkę przywiązaną do jednego punktu (np. do
oparcia jednego krzesła). Ścigacie się cukierkami - wygrywa
cukrowa laska, która pierwsza znajdzie się na drugim końcu
wstążki!
Wariant II: Gra na czas. Ścigacie się, kto z Was w określonym
czasie przesunie najwięcej lasek na drugą stronę wstążki.

Świąteczne zapachy
Potrzebujesz:
słoiczków lub innych zamykanych pojemników,
wypełnionych świątecznymi przyprawami i zapachami.
Mogą to być: suszone pomarańcze, pierniki, szyszki, laski
cynamonu, anyż, gałka muszkatołowa, czekolada,
kakao, waciki nasączone ekstraktem z migdałów, wanilii
lub olejkiem jodłowym;
czapki Mikołaja lub chustki do zakrycia oczu.
Zasłaniasz uczestnikom oczy i stawiasz przed nimi słoiki z
różnymi zapachami. Zadaniem uczestników jest odgadnięcie
jak największej ilości zapachów!Chcesz zrobić psikusa?
Dorzuć coś śmierdzącego!

Choinka
Potrzebujesz:
plastikowych kubków.
Zapraszasz uczestników, by usiedli przy stole. Każdy z nich
otrzymuje określoną ilość kubków (minimum 6). Na sygnał
startu próbują jak najszybciej ułożyć z nich choinkę. Kto
pierwszy ten lepszy!

Lodołamacz
Potrzebujesz:
rolki papieru toaletowego.
Nie mów uczestnikom, o co chodzi w tej grze. Zaproś
każdego do kółka. Każdy niech oderwie tyle arkuszy papieru
toaletowego, ile może potrzebować do zagrania w grę. Ale
nie zdradzaj, po co im ten papier! Po prostu powiedz, żeby
oderwali tyle kawałków, ile uważają, że mogą
potrzebować.Kiedy wszyscy już przybędą, wyjaśnij zasady
gry. Będziecie chodzić po pokoju pojedynczo i opowiadać coś
o sobie. Kto ile ma arkuszy papieru toaletowego, tyle rzeczy
ma o sobie powiedzieć.

Wyścig reniferów
Potrzebujesz:
wszystkiego, z czego można ułożyć tor przeszkód.
Dobieracie się w dwie drużyny i przygotowujecie tor
przeszkód. Każda z grup ustawia się jeden za drugim, jak
zaprzęg reniferów, i na sygnał pokonuje tor przeszkód.
Pierwsza drużyna, która dociera do mety – wygrywa.

Cisza
Potrzebujesz:
dzwoneczka.
Siadacie w kole, lub jeśli jesteście w dwójkę - na przeciwko
siebie. Waszym zadaniem jest podawać sobie dzwoneczek z
rąk do rąk tak, by nie zadzwonił

Przypnij nos Rudolfowi
Potrzebujesz:
wydruku lub własnoręcznie zrobionego dużego rysunku
głowy Rudolfa (min. A4),
czerwonych kółek z papieru, posmarowanych z jednej
strony klejem lub z kawałkiem dwustronnej taśmy
klejącej.
Zawieś rysunek Rudolfa na ścianie lub drzwiach i zasłoń
uczestnikom oczy. Każdy z nich otrzyma jedno kółko. Ustaw
ich w odpowiednim miejscu i niech po kolei próbują przypiąć
Rudolfowi nos. Po swojej kolejce uczestnik może zdjąć
opaskę i zobaczyć, gdzie przypiął swoją kropkę.

Raz, dwa, trzy
Mikołaj patrzy!
Potrzebujesz:
ciasteczek lub czegoś, co będzie je symbolizować.
Jedna osoba jest Mikołajem, który siedzi plecami do reszty
uczestników zabawy - Elfów. Obok Mikołaja położone są
ciasteczka (jego ulubiony smakołyk od Pani Mikołajowej).
Wszyscy pozostali uczestnicy ustawiają się w wyznaczonym
miejscu i na sygnał próbują podejść do Mikołaja i wykraść
jego ciasteczka. Jednak gdy tylko Mikołaj odwróci głowę,
wszyscy muszą stanąć nieruchomo. Jeżeli ktoś się poruszy wraca na start. Wygrywa ten Elf, który pierwszy dobierze się
do ciasteczek.

Sporty zimowe
Potrzebujesz:
odtwarzacza muzyki i świątecznej piosenki.
W tej zabawie do muzyki pokazujecie sporty zimowe. Ustawcie
się w kole i każdy po kolei prezentuje wybrany sport, a reszta
próbuje go naśladować.
Wariant II: Możecie połączyć to z zasadami kalamburów i
najpierw odgadywać, jaki sport jest prezentowany.

Podobają Ci się nasze
świąteczne propozycje?
Koniecznie daj nam znać i podziel się
wrażeniami ze świątecznej zabawy!

Odwiedź nas:

