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Здраво, другари! Моје име је Ана... Много волим друштвене игре и радо их играм, а ви?

На први поглед сам се заљубила у друштвене игре са којима сам се упознала и преда 
мном се открио читав свет забаве, сазнања и квалитетно проведеног времена са 

породицом и вршњацима.

И то је то, навучена сам, нема назад!

Хтела бих да вам кажем зашто су нам друштвене игре тако важне...

Да ли сте знали да кроз друштвене игре проширујемо речник, подстичемо 
концентрацију, логичко мишљење, комуникацију, развијамо машту и 

креативност, учимо о поштовању правила, градњи стратегије, доношењу 
одлука, преузимању ризика, победи и поразу?!

Осим тога, усавршавамо координацију ока и 
спретност прстију, задовољавамо такмичарске 

нагоне и жељу да савладамо нове вештине.



Сигурна сам да знате да свака игра 
има своја унапред утврђена правила и да би се реализовала, 

све стране морају поштовати јасне и договорене услове.
 

У игри су сви једнаки, имају иста права и утврђен редослед 
играња.

Ја увек чекам свој ред, да ли и ви увек играте фер?

Другари, поштовањем правила и саиграча, правимо 
заправо ред у глави и животу, учимо се стрпљењу, 
самоконтроли, градимо тимски дух и оснажујемо 

дисциплину.

И знате шта још... 
Играње друштвених игара утиче на развој пажње, 

концентрације и памћења.

Вежбом и понављањем стичемо искуство из кога учимо нове 
комбинације, стратегије, испробавамо, упоређујемо. Учимо да 

доносимо одлуке, да размишљамо унапред, памтимо и 
планирамо.

А то су нам све драгоцена искуства за даље учење и 
когнитивни развој. 



Током игре покушавам да 
разумем оног другог 

играча - како он 
размишља и реагује у 

датој ситуацији, да 
проценим шта ће да 

уради, односно његов 
следећи потез.

Другари, управо тако развијамо вредну 
животну вештину која се зове емпатија.

Развијена емпатија гради разумевање 
међу људима, помаже нам да будемо 

бољи у школи и да имамо боље односе са 
вршњацима.

Кроз победе и поразе научила сам да разумем друге, да реагујем 
правилно и схватим да пораз није „смак света“.  Осим тога, победа није 
искључиво резултат вештине и труда, већ је понекад потребна и срећа.

Друштвене игре нам управо шаљу јасну поруку о променљивости среће и 
односа снага. То ми је одлична мотивација да завршим партију чак и када 

ми не иде баш најбоље, а и то је оно што игри даје неизвесност, 
позитиван дух и чини је занимљивијом.

Дакле, другари... 
Кроз друштвене игре научила сам да побеђујем, 

али и да губим. 
За мене је победник онај ко се највише забавља и 

ко највише ужива, без обзира на исход.



Не знам за вас, али мене 
друштвене игре веома опуштају 
и омогућују ми да се ослободим 

негативне енергије. Зато ми 
највише пријају на крају дана и 

свих дневних активности.

И хтела бих још нешто важно да вам кажем... 
Поред свих ових предности, друштвене игре задњих година постају 

запостављене и полако изумиру. Компјутерске игрице су учиниле своје. 

Али другари, ако не будемо играли друштвене игре и усвајали правила 
понашања, постаћемо асоцијални, повлачити се у себе, отуђивати од околине. 

У будућности нећемо моћи да остваримо здраве емоционалне контакте. 

Уз телевизију и компјутер водимо виртуелни живот, стварамо измишљени свет 
у којем је све онако како желимо, где кликом миша решавамо проблеме. Без 

играња са вршњацима нећемо научити да конфликте решавамо на друштвено 
прихватљив начин.

У то име, да ли сте спремни на једну партију? 

Само треба да пронаћете праву, вашу, ону 
друштвену игру коју ћете обожавати. 

У томе ћу пробати да вам помогнем...



НЕ ЉУТИ СЕ, ЧОВЕЧЕ
Свима добро позната и омиљена игра. Зато бацајте коцкице, смажите 

све противнике на путу и стигните први до кућице.

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.



 
 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.

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.



Драги моји, ово су само неке од друштвених игара које ја радо 
играм, а верујем да их ви знате још много, много... 

Зато ће ваш задатак бити да што више играте друштвене игре, 
а онда да издвојите једну вама омиљену и напишете како се 

игра та игра и правила која важе за ту игру.

Желим вам свима пуно смеха и забаве!

УНО 
Веома популарна игра с картама. Карте са специјалним 
акцијама чине игру занимљивом обртањем смера игре, 

прескакањем играча који игра или захтевом да наредни играч вуче 
одређени број додатних карата. Решите се свих карата из руке и 

уживајте у бесконачној забави. 


