МЛАДЕЖКИ КУПОН
Опитвали ли сте в една група от "готини Младежи" да направите вечер на
запознанството с истински "неготини" игри? Тук човек може да успее само с
"готини" съвременни игри. Една "ГОТИНА" вечер на запознанството или един курс
на обучение за това как да бъдем "готини".
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дебели Маркери
двустранно залепващо се тиксо
шарен картон
балон
дъвки
подвижна завеса
проектор
маркери за фолио
фолио за проектора
сладоледови бонбони
готини слънчеви очила и нещо готино, с което да си покриете главата, например
шапка или кърпа.

Начало:
Две сътруднички или двама сътрудника, разбира се истински "готини" със
слънчеви очила и дъвчещи дъвка, водят вечерта и обясняват игрите. В началото
изброяват всичко, което принадлежи към това да бъдеш "готин" и помолват младежите
да си сложат "готините" слънчеви очила и шапки. След това на всички участници биват
раздавани дъвки "готино" е, когато след това се използва кофата!
Помещението, в което е групата е истински "готино" украсено и леко замърсено. Това
създава "Свръх готино"настроение. Думата на вечерта е "готиноейв"

Готини хитове и готини игри:
Готините се чувстват просто готино и винаги взаимно се намират. Двама
участници се събират и заедно измислят един истински"готин" вик-сигнал. След това
всички се разпръсват в помещението. Светлината изгасва.
Ръководителите на играта дават стартовия сигнал. И сега двойките трябва да се намерят
чрез своя вик-сигнал.

Едно готино име е А-то и Д-то
Едно готино име е А-то и Д-то. По-интересни са нещата, които всяка и всеки
намира за "готини". Какво намирате вие пък за готино и бихте го носили през целия ден
със себе си? Всички участници казват по ред своето име и това което те намират за
готино. Това нещо обаче трябва да започва със същата буква както тяхното име.
Например: казвам се Добри и намирам дълбоко-замразената пица за нещо готино. След
това понятието се записва върху парче цветен картон. И всички си го залепват с
двустранно залепващото тиксо върху тениската.

Готина разменна търговия:
Истински "неготино" е да притежаваш винаги същите готини неща. Тотално
готино и върхът е готината разменна търговия, при която човек може да размени свой

готин предмет срещу друго истински ново и готино нещо. Всеки получава по един балон,
който надува. Тогава всеки си измисля, що за "готино нещо" трябва да е това и надписва
балона с маркер. И сега разменната търговия може да започне. Участниците взимат своя
балон, "готиното нещо" разбира се, като го крият под ръката си от другите. Цялото нещо
трябва да се извърши тайнствено и готино върху сцената. По време на разменната акция
помещението може да се затъмни още повече и може да звучи истински готина музика.
Краят на музиката сигнализира на играещите и края на разменната акция. И сега всички
разказват какъв готин предмет са имали преди това и какво готино нещо притежават
сега, например: "В началото имах прасе-талисман, сега имам потни крака".

Това е тя ....
Към това да бъдеш готин спадат разбира се и готини партита. Истински
"неготино" е, когато не знаеш имената на тези, които срещаш на такива партита.
Участващите се разделят на 2 групи и сядат един срещу друг, отдалечени на разстояние
около 2 метра. Двама от отговорниците или отговорничките държат между тях една
подвижна завеса, така че двете групи да не могат да се виждат повече. И сега от всеки
отбор към завесата пристъпва по един участник. Подвижната завеса бива смъкната
надолу. И сега двамата участници трябва бързо да кажат името на този, който стои
отсреща и това, което той или тя намират за готино, например: Това е Добри и той
намира "дълбоко-замразената пица" за готина. Който назове последен името на този
отсреща, трябва да премине в неговия отбор. Играта свършва, когато единият от
отборите напълно премине към другия. Разбира се, тя може да се прекрати и преди това.

Е това е истински готино
Всички участници изтеглят от една готина кутия една бележка с едно готино
понятие например: дълбоко-замразена пица, крака на пингвин,"сладолед-акнезе”, ледени
кубчета, бяла мечка, обица за носа и т. н. Всяко понятие трябва да се представи
поотделно чрез пантомима или да бъде нарисувано върху фолио върху проектора. Който
от публиката познае понятието, получава един сладоледов бонбон. Който събере наймного бонбони в джоба на панталона си, получава допълнително един сладолед.

Който още сутринта е облечен правилно.....

Който сутринта още при ставането е облечен правилно, е истински неготин.
Затова тичайте бързо и облечете вашите готини нощници и пижами. Всички биват
изпратени да си облекат пижамите. Който се появи последен в своята пижама е наймалко готин и може да поднесе на следващата сутрин на двамата водещи закуската в
леглото. Водещите могат да са си облекли предварително пижамите отдолу и да си
сложат още и една шапка за сън. И така с една свещ в ръка да чакат участващите. За
финал на деня може да бъде прочетена една "готина" история за лека нощ, например за
малкия готин Ник.

