Lampiran game:
BOAT BUILDING
Permainan team ini memiliki karakteristik permainan di air
dengan mengandalkan kerjasama tim. Tantangan membuat
rakit dengan peralatan yang disediakan sehingga rakit kuat di
darat, kuat di air, bisa berfungsi dan aman. Team yang menang
adalah yang pertama kali mencapai garis finish.
Muatan: planning, strategi, dan kerjasama.

SUCCESS BRIDGE
Permainan ini melatih kerjasama team, sehingga dapat menuju
ke target dengan selamat secepat mungkin. Beberapa orang
mempersiapkan jembatan (bisa dibuat dengan beberapa
jerigen, box atau peralatan lainnya) dan satu orang
melewatinya dengan cepat dan hati-hati. Semua anggota team
harus bekerja sama membuat jembatan mudah dilewati dan
mendukung anggota yang melewati jembatan tersebut. Team
yang paling cepat menuju ke target (mengambil bendera atau
benda yang lain) adalah team yang memenangkan permainan.
Muatan: kerjasama, strategi, kehati-hatian

KARAPAN MANUSIA
Permainan team ini mengandalkan gaya kepemimpinan,
seorang joki memberi komando agar semua anggotanya
(dengan mata tertutup) dapat membawa ke garis finish.
Dalam permainan ini, seorang joki naik diatas bambu yang
dibawa oleh empat orang atau lebih, beberapa orang lainnya
menjadi manusia yang saling bergandengan dengan
berbegangan pundak. Semua pemain ditutup matanya kecuali
joki yang memberi perintah kepada semua anggota team,
mengarahkan jalan menuju ke garis finish.
Muatan: gaya kepemimpinan, kerjasama team

KERETA DORONG
Permainan ini dilakukan oleh 4 orang atau lebih, satu orang
mendorong kereta kecil yang dinaiki oleh anggota yang lain.
Team yang menang adalah team yang mencapai garis finish
terlebih dahulu.
Muatan: kerjasama team

TRUST FALL NET
Permainan team ini digunakan untuk melatih keberanian
dan kepercayaan kepada anggota team yang lain.
Secara bergantian, setiap anggota team menjatuhkan diri
kebelakang, kemudian anggota team yang lain
menyelamatkan dengan jaring, sehingga tidak sampai
jatuh ke tanah.
Muatan : kepercayaan kepada orang lain dalam team,
keberanian

BLIND SOCCER
Permainan ini merupakan permain bola dengan mata
tertutup. Diperlukan kerjasama team dan strategi yang
baik untuk dapat memasukkan memenangkan
permainan.
Muatan: kerjasama, kekompakan, strategi

ELVYS WALK
Permainan individual ini melatih keberanian,
keseimbangan dan konsentrasi dalam melewati
rintangan berupa jalan yang dibuat dari tali, sehingga
sampai ke tujuan tanpa terjatuh.
Muatan: keberanian, keseimbangan, konsentrasi

2 LINES BRIDGE
Permainan melewati jembatan yang terbuat dari 2 tali yang
dibentangkan. Diperlukan keberanian, strategi, konsentrasi
dan keseimbangan pada saat melewati jembatan. Permainan
ini bertujuan untuk menghilangkan ketakutan dan melatih
keseimbangan tubuh.
Muatan: keberanian, strategi

Catatan:
1. Jenis permainan dan acara disesuaikan dengan “goal” yang ingin dicapai dari
training tersebut.
2. Setiap 10-15 peserta dicover oleh 1 trainer.

