
HRY S KAMÍNKY
Deset kamínků
Hra pro jednotlivce, vhodné jsou  kamínky velikosti kuliček. Každý hráč si
nasbírá 10 kamínků a vezme je do obou dlaní. Vyhodí je nad hlavu a padající
kamínky zase chytí.  To opakuje desetkrát,  ale kamínky,  které mu upadly,
nechává ležet na zemi. Nakonec všichni spočítají, kolik kamínků jim zbylo.
Kdo jich bude mít nejvíc, vyhrál. 

Hoď!
Hra je  určená pro dvojice.  Na zemi vytvoříme obdélník  50×25 cm, který
jednou čarou rozdělíme na dva stejné čtverce. Každý hráč obdrží kamínek.
První hráč položí svůj kamínek do kteréhokoli  čtverce. Jeho spoluhráč se
snaží  z  čáry  hodu  vzdálené  tři  metry  od  čtverců  hodit  svůj  kamínek  do
stejného  čtverce.  Když  zasáhne,  dostane  dva  body.  Když  se  strefí  do
druhého čtverce, získá jeden bod. Když nezasáhne ani jeden, bod nezíská.
Výsledek  se  musí  zapsat.  Následuje  druhá  dvojice.  Když  se  dvojice
vystřídaly, začínají znovu, ale s obměnou. Kdo dosud kamínek jen položil,
ten hází, kdo dosud házel, pokládá kamínek. 

Řada kamínků
Hra je určená pro jednotlivce. Rozestavte ohlazené kamínky do řady, jeden
od druhého asi 3 cm. Hráč, který je na řadě, vezme jeden kamínek, vyhodí
jej do výšky, rychle sesbírá pravou rukou co nejvíc kamínků a pak do ní chytí
padající kamínek. Kamínky je třeba sbírat jeden po druhém, hráč je nesmí
shrnout do dlaně. Jestliže kamínek skutečně chytí, spočítá, kolik kamínků se
mu podařilo sesbírat. 

Vyhazování kamínků
Hra je určená pro jednotlivce. Každý hráč si nasbírá hromadu kamínků. Pak
všichni najednou vyhodí jeden kamínek z pravé dlaně do výšky (alespoň nad
hlavu) a zachytí jej dřív, než spadne na zem. Potom přidají ke kamínku ještě
jeden,  vyhodí  současně  dva  a  zase  je  chytí.  V  dalším  kole  se  hází  třemi
kamínky, ve čtvrtém... Komu spadne byť i jeden kamínek na zem, vypadává
z další hry. Vítězem se stává ten, kdo vydrží ve hře nejdéle. 
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