


• Ранијих година је игра у природи

била главна забава деци, али
како друштво напредује тај

начин игре је изгубио на значају.

• Сад је прави тренутак да се

вратимо старим добрим играма.



Играње шуге је једна од заборављених
игара, па ајде да се подсетимо.

 Једно дете се изабере да буде „шуга“ , а
његов задатак је да јури остале играче и
додиром пренесе ко' бајаги шугу, првом
учеснику игре којег стигне. Затим тај
други јури остале учеснике. Овако игра
може да траје у недоглед.

 У овој игри се доста крећете, уз велики
број промене праваца кретања, брже
стартове и нагла убрзања. Одлична је за
оријентацију у простору, развијање
координације покрета и загревање
мишића.





За ову игру су потребни конопац, 
патике и комотна одећа.  Најбоље
је да конопац буде од гуме или
канапа. А дужина конопца је и те
како битна, њу ћете проверити
тако што станете на средину
конопца, држећи га у ручицама, 
док су дршке у дужини пазуха. Ако
је дужина одговарајућа, срећно са
игром.





Један јефтин пластичан

реквизит, такозвани летећи диск. 
Најважније у овој игри је да

научите у ком правцу бацате

фризби, да нема наглих покрета, 
јер тако расипате енергију.





 За ову забаву довољно је купити
шнајдерски ластиш одређене
дужине која вама одговара. Затим
везивањем крајева направите
затворен круг и све је спремно за
игру, која може бити по правилима
или потпуно без њих.
 Ова игра тражи доста скокова и
прецизности, али одлично
разгибава, јача зглобове и
окретност.





Лопта је предмет ком се радује
свако дете, увек је спремна за
игру.

На вама је да изаберете како
ћете се играти са њом...фудбал, 
добацивање, између две ватре...

Овом игром време најбрже
пролази, постајемо брзи, 
окретни и увек насмејани.





Чист ваздух, сунчев зрак, радост
и румене образе је све што

можете добити у природи. Кад
год сте у прилици проведите

време у њој и уживајте у њеној

лепоти.


