Wyścigi wagoników. Z drutu
przygotujcie tor – linę,
po którym będą zjeżdżać
wagoniki. Każdy bierze
spinacz (albo klips) i może
go dodatkowo obciążyć,
coś przyczepiając. Gdy
wagoniki są gotowe,
puśćcie je w ruch. Nie
bójcie się eksperymentować
z obciążeniem i wielkością
wagonika!

Do woreczka wrzućcie
niewielkie przedmioty.
Świetnie, jeśli będą
z metalu (monety, klucze,
breloczki itp.), ale nie jest
to konieczne. Ważne,
by każdy wylosował
co najmniej dwie rzeczy
i połączył je spinaczami
tak, by dało się całość
konstrukcji podnieść
haczykiem z drutu. Im
mniej wykorzystanych
spinaczy, tym lepiej!

Aluminiowe bierki:
rozsyp spinacze, możesz
też przygotować
dodatkowe bierki
z drutu. Gra się tak jak
w standardowe bierki
– zdobywasz punkty,
wyciągając ze stosu
konkretne wzory lub
kolory bez poruszania
pozostałych bierek.

Giętki aluminiowy drut
świetnie się nadaje do
tworzenia konturów.
Może to być kontur
znanego budynku, zarys
granic kraju lub kształt
liścia. Sami wybierzcie!
Wyginajcie drut i pobawcie
się w odgadywanie, co kto
stworzył w ramach danej
kategorii.

Kto powiedział, że
wróżyć można tylko
z wosku albo fusów?
Zróbcie z drutu kształt
klucza i przez dziurkę
przesypujcie garść
spinaczy – jak można
odczytać powstały w ten
sposób kształt?

A może stworzysz
wyposażenie domku
dla krasnoludków?
Czy przyda im się
huśtawka z klipsów?
A może patelnia
z folii aluminiowej albo
wieszaki z drutu? Rusz
głową!

Gra zręcznościowa. Na stole
lub podłodze rozsypcie równej
wielkości kulki ze zużytej folii
aluminiowej. Potrzebny będzie
także klips (ten najmniejszy)
do podrzucania. Przy każdym
wyrzuceniu go do góry
możecie chwytać aluminiowe
kulki, jednak nie więcej niż
jedną na raz. Trzeba też
oczywiście złapać klips, nim
uderzy o podłoże. Podrzucacie
klips aż do skuchy. Wynik
rywalizacji poznacie po ilości
kulek zebranych w określonej
liczbie rund.

Łowienie rybek. Na
wybranych kartkach
narysujcie rybki,
a złożone kartki
umieśćcie w klipsach.
Przemieszajcie klipsy
z zapisanymi kartkami
i te z pustymi. Klipsy
łowicie nabierając ich
uszy na haczyk z drutu.
Rybki wrzućcie do stawu,
czyli kawałka rozłożonej
folii. Można grać we
dwójkę lub drużynowo.

Ustaw klipsy na bocznych
krawędziach, przygotuj
kulę ze zużytej folii
aluminiowej i masz
kręgle. Zostaw dwa klipsy,
rozsuń je i masz bramkę.
Poćwicz pstrykanie kulki
i… zdecyduj, w co wolisz
zagrać :)

Potrafisz budować
domki z kart? Spróbuj!
A gdy już się wprawisz,
zbuduj na podobnej
zasadzie (piętro
na piętrze) domki
z metalowych klipsów.
Możesz wesprzeć się
arkuszem folii.

