1. Mini labirintus
Kb. 4-6 nm alapterület, kb. 30-40 cm magasság, főleg kisebb
gyerekeknek. Fa kordonoszlopokból, lécekből, deszkákból
felépítve. Csak füvön kivitelezhető.

2. Óriás labirintus
Kb. 100 nm alapterület, kb. 100-110 cm magas, igény esetén
játékállomásokkal. Csak füvön kivitelezhető. Alapterülete
formálható.
A, Fa oszlopok, tereptárgyak
álcahálóból, nádból felépítve

bevonásával,

B, Raklapokból felépítve
3. Óriás jenga
Akár 120-140 cm-re felépíthető óriás játék.

4. Lengőteke
Gyermekkorunk kedvelt játéka, 9 fa bábuval.

5. Gólyaláb
Gyermek és felnőtt méretekben is.

6. Fa puzzle
Kb. 1x1 m alapterületű készségfejlesztő játék.

kötélből,

7. Nyári sí
Egyszerre 4 fő által használható eszköz, mely kiválóan
használható sorversenyeken, vagy csapatépítő programokon
is.

8. Farönk! fatuskó hajítás
Főleg böllérversenyeken, erős ember versenyeken használt
játék.

9. Vízszintes pókháló
Oszlopokhoz, rudakhoz, tereptárgyakhoz kötött pókháló,
melyek között át kell bújni, vagy a koncepció alapján
karabinerrel rögzítve végig kell követni.

10.

Mocsárjárás

Farönkökön kell átkelni a kijelölt területen. Akár egyedül, akár
csapatban kivitelezhető.

11.

Szögbeverés

30 másodperc alatt a lehető legtöbb szöget kell beverni a
fatuskóba.

12.

Fűrészelés

A lehető leghamarabb kell 2 egyenlő darabot levágni a fából.

13.

Petrencerúd tartás

Gyerek és felnőtt verzióban is kivitelezhető Toldi Miklós kedvenc
erőpróbája.

14.
Tűzifa aprítás
Itt a lényeg a pontosságon, nem pedig a mennyiségen van. Ki
tudja pontosabban eltalálni a tuskóra behúzott csíkot?

15.

Hordó gurítás

Egy 200 literes fa hordót kell végiggurítani a szlalom pályán,
ami még üresen is több mint 60 kg!.

16.

Fa logikai játékok

Ördöglakatok, kirakók, tologatós
találhatóak ebben a csomagban.

17.

játékok,

társasjátékok

Álló golyóvezető

Egy 1.7 m magas, 1.2 m széles, ’A’ alakú táblán kell végigvezetni a
golyót, egészen a teteéig, anélkül, hogy a táblára fúrt lyukakba
esne a golyó.

18.

Diótörés

A csőből kiguruló diót kell eltalálni egy fa kalapáccsal.

19.

Egyensúlyozó híd

A résztvevőknek egy deszkákból álló, kb. 3 m hosszú, 40 cm
magas „hídon” kell átkelniük.

20.

Mentőakció

Egy 2 x 2 m méretű négyzetben zajlik a játék. A négy sarkán
négy oszlop van, melynek tetején kötelet húzunk át, és a
középen hozzá csatolt kampóval kell „kimenteni” az
elhelyezett tárgyakat. Igény esetén egyedi grafikával látjuk el
az eszközt.

21.

Asztali labirintus

1 x 1 m méretű labirintus, melyben a golyót a játékosok
irányítják a tábla megdöntésével.

22.

Kosaras hinta

Egy 4 m átmérőjű fa hinta, melyet kézi erővel hajtunk, a
gyerekek pedig fonott kosarakban ülhetnek közben.

23.

Lánctalpas lépegető

Kis farönköket kell kötelek segítségével a talpunkra szorítani, s így
közlekedni.

24.

Csirkepofozás

Egy fakanállal kell egy gumi csirkét a kosárba pofozni.

