(Lisää toimintapisteideoita löydät:
www.donkki.net –sivuilta)
1. Karkkiarvauspiste
 Montako karkkia on purkissa? Lähimmäksi arvannut voittaa karkit.
2. Askartelu
3. Hyppynarukisa
 Kuinka monta kertaa ehtii hyppiä takaperin minuutissa?
4. Jalkapallon tarkkuuspotkaisu
 Kuka saa useimmin viidellä yrittämällä potkaistua pallon sählymaaliin
5. Kampaamo
6. Kasvomaalaus
7. Koripallonheittokisa
8. Kortinheitto
 Tarkoituksena saada pankkikortin kokoinen kortti lentämään mahdollisimman pitkälle.
Jokaisella on tietty määrä yrityksiä.
9. Köydet – kiipeäminen
10. Merimiestaistelu
11. Pingispallon puhallus-tietty matka, ajanotto
12. Paini
13. Ukontyöntö
14. Palapeli
15. Alias-sanaselitystä
16. Puujalat
17. Pyramidit
 Helppojen ihmispyramidien tekeminen kavereiden kanssa, valokuvataan
18. Raamattusuunnistus
 Jokin opetukseen liittyvä raamatunlause jaetaan osiin ja kukin osa kirjoitetaan lapulle.
Laput piilotetaan paikalle. Laput täytyy etsiä ja niistä pitää koota raamatun lause.
19. Raamattuvisa
 3-5 avainkysymystä illan Raamattuopetukseen liittyen

20. Rukouspiste
 Rukoillaan lasten omien aiheiden puolesta.
21. Skeittilaudalla istuen säädetyn radan selvittäminen mahdollisimman nopeasti
22. Sokeripalatorni
 Sokeripaloista rakennetaan tornia. Kuka saa eniten paloja pysymään päällekäin?
23. Sähly-laukaukset maaliin tai putkeen, kuka saa eniten esim.5/lapsi
24. Tarkkuusheitto
 Hernepussien heitto lokerikkoon tai lattialla oleviin vanteisiin
25. Sulkapallon tarkkuuslyönti
26. Tasapainolauta, tasapainokävely
27. Traktoriralli
 Lasten leikkitraktorilla pitää mahdollisimman nopeasti kulkea jokin tehty rata.
28. Trampoliini
29. Vanteiden pyöritys- aika alkaa nyt 30 sekuntia
30. Kauko-ohjattavalla autolla tietyn radan selvittäminen-ajanotto
31. Autoradalla tietty määrä kierroksia - ajanotto
32. Tikanheitto-tarrapalloilla tauluun, pisteet lasketaan
33. Tunnustelupussi tai laatikko, mitä sisällä, kuinka monta esinettä arvaat oikein
34. Tennispallolla mehukanisterit tai pullot alas
35. Limbokisa
36. Narujen yli ja ali pieni vesiämpäri kädessä. Jos ämpäri tyhjä kesken suorituksen on haettava
uusi vesi ja jatketaan siitä, mihin jäi ( sopii vain ulos )
37. Vedenhaku, vettä haetaan kunnes astia täysi
38. Fresbee golf, esim.5 eritasoista pistettä, joista saa suorituspisteitä
39. Kyykkä
40. Mölkky
41. Donkin häntä hukassa, seinässä aasi, sokkona hännän laittaminen paikalleen
42. Seikkailurata köysissä ( tarvitaan rekkitanko, vetohihnat,patjoja )
43. Palikankääntö – rata, nopeuskisa
44. Palikan heitto ämpäriin
45. Ketjunheitto reikiin
46. Tikan pudotus esim. puolapuulta, tikkataulu lattialla vanerin päällä
47. Ritsa-ammunta massapalloilla, ammutaan alas pieniä limupulloja
48. Jalkapallon kuljetus, kierretään keiloja - nopeustehtävä
49. Tötterön puhallus
50. Aikakävely, palaa minuutin kuluttua
51. Laulun arvaus, soitetaan pätkiä lauluista, arvaa mikä laulu
52. Karaoke lasten hengelliset laulut
53. Ketä Raamatun henkilöitä? Järjestä kirjaimet oikeaan järjestykseen.
54. Opaskoira, koira opastaa sokeaa tietyn reitin.
55. Keilaus
56. Köydenveto
57. Palikkatorni, tietty aika
58. Renkaan heitto, heitetään renkaita tappiin
59. Pyykkipojilla herneiden poimiminen, kuinka monta saat purkkiin tietyssä ajassa
60. Onginta, palkintoina esim. donkkitarra, -kynä, -kumi ja karkki
61. Tasapainotaituri – Speden spelit

62. Sokkelon piirtäminen silmät sidottuina, kaveri neuvoo
63. Raamatturistisana
64. Pyykkipojat narulla- kerää silmät sidottuina, ajanotto
65. Pyykkipojat ämpärissä- Kuinka kauan kestää viedä pyykkipojat yksitellen narulle
roikkumaan, myös joukkuekilpailuna voi olla
66. Solmujen avaaminen silmät sidottuna-ajanotto
67. Ampumahiihto
68. miekkailu
69. ammunta pehmonuolipyssyllä
70. Pussihyppely kisa jätesäkeillä
71. Mukipyramidi rakennus kisa kertakäyttömukeista
72. Keihäänheittokisa tulitikulla
73. Vaatesuunnittelu parihaaste
 Toinen parista on malli ja toinen suunnittelee mallin päälle jätesäkeistä ja
maalarinteipistä upean asun
74. Kaninloikka
 kuinka monta hyppyä ehdit hypätä lattiassa olevan maalarinteippi viivan yli
minuutissa?

