


ДРАГИ НАШИ...

• С обзиром на епидемију, кућна 
изолација је најбоља препорука 
и наравно да није необично да 
ће после неког времена све 
постати досадно.Тренутна 
ситуација нас држи све заједно 
на окупу и најбоље решење за 
лепо дружење са укућанима су 
друштвене игре.

• Хајде квалитетно уз дружење и 
и игру да нам брже прођу ови 
дани изолације.



1. НЕ ЉУТИ СЕ ЧОВЕЧЕ

• Свима добро позната и омиљена игра. Зато бацај 
коцкице и смажи све противнике на путу и стигни први 
до кућице.

• Број играча: 2 – 4

• Време поставке: 2 – 3 минута

• Просечно трајање игре: 20 – 120 минута





2. МОНОПОЛ

• Игра коју вероватно већина људи 
познаје и играла је у неком 
периоду. Многима је била и биће 
једна од првих лекција о 
значењу новца и мудрог улагања. 
Веома је забавно правити 
империју, кућу по кућу, хотел по 
хотел, али све Вас и кошта.

• Број играча: 2-8
• Време поставке: 2 - 5 минута
• Просечно трајање партије: 20 -

180 минута





3. РИЗИКО

• Још једна позната и класична игра, која 
постоји у многим варијантама. Нису све 
мапе исте ни правила једнака, али сигурно 
је да овде нико никоме није пријатељ, јер 
је у питању рат. Одлична игра за стратешко 
размишљање и јачање знања из 
географије.

• Број играча: 2 – 6
• Време поставке: 5 – 15 минута

• Просечно трајање партије: 1сат – 8 сати





4. DIXIT
• Игра која је освојила многобројне награде. Врло 

је једноставна, брзо се игра, а гарантовано ћете се 
насмејати до суза. У питање је игра са 
картицама, која је добар показатељ креативности 
играча. 

• Ваш задатак да опишете једну од шест картица 
које су вам у рукама, на шта вас подсећа, у виду 
реченице или краће приче...најближе што 
можете... да не откривамо све, видећете ко у 
екипи има бујну машту, а коме недостаје иста....

• Број играча: 3 – 6

• Време поставке: 3 минута

• Просечно трајање игре: 30 минута





5. КЛУЕДО

• Заиграјте забавну детективску 
игру и решите мистерију! 
Будите први који ће открити до 
сад неоткривено. Вежбајте 
концентрацију и посматрајте 
како се понашају ваши саиграчи. 
Ова игра је изазовна за све.

• Број играча: 2 – 6
• Време поставке: 5 минута
• Просечно трајање игре: 10 – 60 

минута




